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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 2014 în lumina Planului strategic de dezvoltare instituțională al Universității pentru perioada 2012-2016 și a Planului operațional al Universității pe anul 2014, aprobat în ședința senatului din data de 15 ianuarie
2014. El conține date obiective, cuantificabile, legate de domeniile principale ale activității
instituției dar și interpretarea, acolo unde este cazul, a dinamicii unor realități.
Anul 2014 a fost anul care a însemnat lansarea unui program amplu de investiții în Universitate, maturizarea unui sistem managerial în acord cu viziunea actualei echipe mangeriale.
Activitatea echipei aflate la conducerea Universității în această perioadă a urmărit aplicarea
unor strategii și a unor măsuri de dezvoltare instituțională pe termen lung, pentru creșterea
vizibilității universității în plan intern și internațional, pentru consolidarea reputației sale de
instituție de prestigiu și pentru întărirea stabilității sale financiare și administrative.
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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:
ͳͳ Facultatea de Medicină
ͳͳ Facultatea de Medicină Dentară
ͳͳ 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:
ͳͳ Secretariatul general al Universității și secretariatele facultăților
ͳͳ Direcția general-administrativă
ͳͳ Compartimentele, departamentele, birourile și serviciile tehnico-administrative,
financiare, juridice, de audit și de asigurare a calității
ͳͳ Departamentul de Proiecte europene și de cercetare
ͳͳ Departamentul de Asigurare a Calității
ͳͳ Biblioteca universitară
ͳͳ Editura, tipografia și revistele Universității
ͳͳ Centrul de Simulare și Abilități Practice
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Universitatea are ca structura colectivă de
conducere, 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

Medicină
Dentară

Farmacie

Situaţia
ARACIS

Număr
credite

Forma de
învățământ

Limba
studiu

Medicină

Acreditată

360

zi

LR

Programul de studiu

Medicină

Acreditată*

360

zi

LM

Medicină

Acreditată*

360

zi

LE

Moaşe

Autorizată provizoriu
(în lichidare)

240

zi

LR, LM

Asistenţă Medicală
Generală

Acreditată

240

zi

LR, LM

Balneofiziokinetoterapie
și Recuperare

Acreditată

180

zi

LR

Nutriţie şi Dietetică

Acreditată*

180

zi

LR

Educaţie Fizică şi Sportivă

Acreditată

180

zi

LR

Medicină Dentară

Acreditată

300

zi

LR/LM

Medicină Dentară

Autorizată provizoriu

300

zi

LE

Tehnică Dentară

Acreditată

180

zi

LR

Farmacie

Acreditată

300

zi

LR/LM

Asistenţă de Farmacie

Acreditată

180

zi

LR

Cosmetică medicală.
Tehnologia produsului
cosmetic**

Autorizată provizoriu

180

zi

LR

*acreditare, cu reevaluare la un an
** Școlarizează începând cu anul univ. 2015/2016.

În ceea ce priveşte acreditarea/autorizarea/iniţierea programelor de studii, în anul 2014 s-a
realizat:
ͳͳ Acreditarea programului Educaţie Fizică şi Sportivă
ͳͳ Autorizarea programului Medicină Dentară - LE
ͳͳ Evaluarea periodică( fără rezoluţie finală) a programului Farmacie LR/LM
ͳͳ Suspendarea programului: Asistenţă de Farmacie
ͳͳ Autorizarea programului de licenţă: Cosmetică medicală. Tehnologia produsului
cosmetic
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3.1.1.2. Nivel de studiu - Masterat
Tabel 3.2. Programele de studiu de masterat
Facultatea

Programul de studiu

Situaţia
ARACIS

Număr de
credite

Forma de
învățământ

Limba de
studiu

Medicină

Laborator clinic

Acreditat

120

zi

LR

Nutriţie clinică şi
comunitară

Acreditat

120

zi

LR

Managementul serviciilor de sănătate

Acreditat

60

zi

LR

Terapie fizică şi reabilitare funcţională

Autorizat
provizoriu

120

zi

LR

Calitatea medicamentului, alimentului şi
mediului

Acreditat

60

zi

LR

Cosmetologie şi Dermofarmacie

Acreditat

60

zi

LR

Biotehnologie Medicală

Acreditat

60

zi

LM

Medicină
Dentară

Tehnologii protetice pe
implanturi

Acreditat

120

zi

LR

Şcoala
doctorală

Cercetare științifică
medico-farmaceutică

Acreditat

60

zi

LR

Farmacie

În cadrul programelor de studii masterale, lista de oferte educaţionale a rămas aceeaşi.
3.1.2. Curricula universitară: structură, modificări, motivații
a. Aspecte generale
Una dintre provocările anului universitar 2014/2015, pentru echipa managerială a universității a fost continuarea evoluției ascendente a calității procesului de învățământ pentru toate
programele de studiu și nivelele de învățământ, a prestației academice a întregului corp profesoral.
Anul 2014 s-a înscris în parametrii caracteristici de ansamblu a obiectivelor din planurile operaţionale: continuitate, diversificare, modernizare, amplificare.
S-a continuat diversificarea programelor de studii, îmbunătățirea curriculei fiecărui program şi
specializări, în parte, urmărindu-se:
ͳͳ Promovarea învăţământului medical în concordanţă cu cerinţele unei societăţi bazate
pe cunoaştere şi educaţie continuă, integrate curentului european;
ͳͳ Asigurarea unui standard ridicat de pregătire teoretică şi practică a studenţilor,
dezvoltarea abilităţilor conforme profilului şi competenţelor impuse de exercitarea
profesiei şi de libera circulaţie în spaţiul european;
ͳͳ Adaptarea cifrei de şcolarizare la fiecare program, impusă de necesităţile socioeconomice şi de strategiile de dezvoltare ale universităţii.
ͳͳ Definitivarea procesului de încărcare în platforma electronică a fişelor disciplinelor la
toate facultățile, respectiv, demararea acțiunii de platformă e-learning.
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b. Aspecte specifice
Programul de studiu - Medicină:
• În scopul încadrării în cele 28 de ore/săptămână obligatorii prevăzute de normele ARACIS,
activitatea didactică se desfăşoară în prezent sub forma unor Planuri de învățământ de
tranziție (anii I, II și III, după planurile noi, anii IV, V și VI, după planurile vechi), respectându-se cele 28 ore/săptămână și 5500 ore de formare profesională.
• Cursurile opționale ofertante au fost mai numeroase în 2014 comparativ cu anul trecut,
pentru toate programele de licență, atât la cererea studenților cât și la propunerea cadrelor didactice, iar din acest an s-a pregătit o listă de cursuri opționale pentru primii trei ani
de predare la Medicină și altă listă pentru ciclul doi de studii, pentru a crește adresabilitatea studenților la aceste cursuri.
• S-au păstrat cele 3 cursuri facultative noi, de tip integrat, pentru evaluarea impactului
asupra studenților și a cadrelor didactice (Cardiologie integrată în anul IV MG, respectiv
Neurologie integrată și Pneumologie integrată în anul V MG).
• 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.
• La specializarea de Nutriție și Dietetică și EFS s-au aplicat modificări importante de echilibrare curiculară, de mutare a unor discipline din anul III sem 2 în anii anteriori, de actualizare a unor cursuri opționale și modificări de credite acordate unor discipline.
Programul de studiu - Medicină Dentară:
• Schimbările aduse planurilor de învăţământ se referă la modificarea numărului de credite
la zece discipline în concordanţă cu numărul orelor de activitate; înlocuirea unui curs opţional la anul V pentru care nu au existat solicitări în anul precedent; reducerea numărului
de ore de curs la patru discipline de specialitate şi creşterea numărului de ore de activităţi
practice la alte două discipline de specialitate, în concordanţă cu importanţa acestora.
• La programul de studii Tehnică Dentară, adaptarea adusă planurilor de învăţământ a
constat în modificarea numărului de credite la trei discipline, modificarea numărului de
ore de activităţi practice la două discipline, în concordanţă cu importanţa acestora, şi în
schimbarea denumirii a două discipline.
Programul de studiu - Farmacie:
În anul universitar 2014/2015, în planurile de învăţământ la programul Farmacie s-au efectuat
următoarele schimbări:
• Transformarea examenelor de an în examene de semestru pentru disciplinele: fizică farmaceutică, informatică, toxicologie.
• Trecerea unor discipline din regimul opţional în cel obligatoriu: Produse tehnico-medicale, dermofarmacie.
• Scimbarea sau completarea denumirii unor discipline: Farmacie clinică în Farmacie clinică
şi farmacovigilenţă; Farmacoterapie în Farmacologie şi Farmacoterapie; Asistenţă de farmacie în Consiliere şi îngrijiri farmaceutice.
• Introducerea/înlocuirea unor discipline opţionale în concordanţă cu nevoia completării
cunoştinţelor profesionale în anumite domenii.
La programele de studii - master s-a operat, la nivelul disciplinelor opţionale, introducându-se
disciplina: Managementul proiectelor.

3.2. Studenţi
Fiecare universitate, indiferent de mărimea şi de domeniul ei de activitate, are o cultură organizaţională proprie, care depinde de propria ei istorie, de modul de abordare a problemelor şi
11
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de practicile de conducere ale activităţilor. Cultura organizaţională îşi pune amprenta asupra
modului în care se realizează lucrurile, se efectuează schimbările, se manifestă personalitatea organizaţională în mediul socio-economic. În cultura universităţii noastre, fiind impregnat
dinamismul, evident acesta se manifestă şi în evoluţia numerică a programelor de studii, respectiv a studenţilor cooptaţi la acestea.
Tabel 3.3. Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de licenţă

Facultatea

Medicină

Medicină
Dentară

Farmacie

Programul de studii

Nr. studenți pe
locuri bugetate

Nr. studenţi
pe locuri cu
taxă

LR

LM

LR

LM

Nr. studenţi
cetățeni străini
(buget+taxă)

Medicină

2360

876

820

458

155

51

Medicină - Engleză

303

-

-

-

-

303

Moaşe

23

6

6

1

10

-

Asistenţă Medicală
Generală

364

54

54

167

89

-

Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare

145

7

-

138

-

-

Nutriţie şi Dietetică

130

10

-

120

-

-

Educaţie Fizică şi
Sportivă

73

8

-

65

-

-

Total

3398

961

880

949

254

354

Medicină Dentară

769

213

209

204

101

42

Medicină Dentară Engleză

14

-

-

-

-

14

Tehnică Dentară

94

7

-

86

-

1

Total

877

220

209

290

101

57

Farmacie

607

175

175

141

96

20

Asistenţă de farmacie

38

-

-

37

-

1

Total

645

175

175

178

96

21

4920

1356

1264

1417

451

432

Total universitate
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Tabel 3.4. Situația sintetică a numărului de studenți la programele de studiu de master
Programul de studii

Nr. total

Nr. studenți pe
locuri bugetate

Nr. studenți pe
locuri cu taxă

Laborator clinic

34

20

14

Nutriție Clinică şi Comunitară

61

30

31

Managementul Serviciilor de
Sănătate

28

-

28

Terapie fizică şi reabilitare
funcțională

73

30

43

Total

196

80

116

Calitatea Medicamentului, Alimentului şi Mediului

11

2

9

Cosmetologie şi Dermofarmacie

21

4

17

Biotehnologie Medicală

21

3

18

Total Farmacie

53

9

44

MedicinăDentară

Tehnologii protetice pe implanturi

24

10

14

Şcoala
doctorală

Cercetare științifică medico-farmaceutică

31

-

31

304

99

205

Facultatea

Medicină

Farmacie

Total universitate

Numărul studenților la programele de master a crescut semnificativ comparativ cu anul universitar 2013/2014, dovadă a unei oferte variate de studii de master, cu planuri de învățământ
atractive și adaptate cerințelor de moment din piața muncii.
Fig. 3.1. Evoluția numărul de studenți la programele de licență, masterat şi total
universitate (2012, 2013, 2014)
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3.3. Admiterea – 2014
Numărul studenţilor înmatriculaţi la programele de studiu din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș este rezultatul procesului de admitere organizat în sesiunile
din lunile iulie și septembrie, în condiţiile prevăzute în regulamentul de admitere. Admiterea
din 2014 a constituit o premieră sub aspectul bibliografiei, aceasta desfăşurându-se după un
manual propriu al universităţii: Anatomie şi fiziologie pentru admiterea la facultățile de medicină – Barron’s - tradus și adaptat în limbile română şi maghiară. Numărul crescut de candidaţi
comparativ cu anul precedent și media de admitere mult superioară anilor precedenți sunt rezultatul cumulat al eforturilor depuse pe de o parte de candidaţi şi pe de altă parte, de cadrele
didactice şi reprezentanţii ligilor studenţeşti implicate în organizarea cursurilor de pregătire şi
a sesiunilor de simulare.
Câteva comentarii specifice fiecărui program de studiu:
Medicină: O privire de ansamblu asupra concurenţei şi a mediilor de admitere conduce la
următoarele concluzii:
ͳͳ Interesul studenţiilor pentru studiile din domeniul sănătate rămâne în continuare
crescut şi în concordanţă cu cerinţele pieţii muncii europene.
ͳͳ Numărul candidaţilor pe loc, raportat la locurile bugetate a înregistrat o ușoară creştere
comparativ cu anul precedent (o excepţie: Medicină Militară – 4,1 candidaţi pe un loc
comparativ cu 3,2 candidaţi/loc în 2013).
În 2014 s-a înregistrat o concurență de 5,2 candidați/loc la limba română (cea mai mare concurență din țară), 2,25 candidați/loc la limba maghiară, 4,1 candidaţi/loc la Medicină Militară;
la Asistență Medicală Generală au fost 4,6 candidaţi/loc la limba română și 2,66 candidaţi /loc
la limba maghiară; respectiv la Balneofiziokinetoterapie și recuperare au fost 1,4 candidați pe
loc. La Nutriție și Dietetică concurența a fost mai mică decât în anul 2013 (26 candidați pe 50
de locuri, cu ocuparea locurilor rămase libere în sesiunea de toamnă).
Medicină Dentară: La programul de studii Medicină Dentară s-au înregistrat: 4,34 candidaţi/
loc la limba română; 2,37 candidaţi/loc la limba maghiară; la programul de studii Tehnică Dentară: 1,93 candidaţi/loc. În sesiunea septembrie 2013, la programul de studii Medicină Dentară au fost admişi încă 7 studenţi cu taxă de 5000 EURO: media de admitere maximă: 9,40 /
media admitere minimă: 5,12.
Farmacie: la programul de studiu Farmacie concurenţa la examenul de admitere a înregistrat o uşoară creştere în comparaţie cu anul precedent, locurile disponibile ocupându-se în
totalitate în sesiunea din iulie. Raportată în cifre: 2,37 candidaţi/loc la limba română, 2,17
candidaţi/loc la limba maghiară.
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Tabel 3.5. Numărul de candidați înscrişi la programele cu învățământ în LR/LM
Programul de studiu

LR

LM

Medicina

702

304

Medicina Dentară

181

109

Farmacie

83

76

Asistență medicală generală

69

40

1035

529

Total

Fig. 3.2. Evoluția numărului de candidați înscrişi – Limba română

Fig. 3.3. Evoluția numărului de candidați înscrişi – Limba maghiară
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Fig. 3.4. Numărul de candidați înscrişi – limba română şi limba maghiară

Tabel 3.6. Rezultate examen admitere 2014, pe programe de studii
Buget

Taxă
Media admitere

max/min

Nr.stud.admiși

LM
Nr. stud.admiși

max/min

Media admitere

LR
Nr.stud.admiși

max/min

Media admitere

LM
Nr. stud.admiși

Programul de studii

max/min

Facultatea

Media admitere

LR

103

9,75/
7,76

12

9,75/
Medicină

Medicină

Medicină
Dentară

Farmacie

9,75

Asistență Medicală
Generală

9,75/

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

9,86/

Nutriție și
Dietetică

9,65/

Educație Fizică și
Sportiva

9,71/

Medicină Dentară
Tehnică Dentară
Farmacie
Asistență de Farmacie

*cumulat, sesiunea iulie şi septembrie 2014

16

9,99/

9,40
9,56
9,25
9,22
9,90/
9,57
9,77/
9,53
9,99/
9,42
-

160

15
8

9,96/
9,39
9,61/
9,18
-

150

15
-

36
7
35
-

9,38/
8,65
9,52/
8,72
9,25/

10
8

9,66
9,99/
9,79

7,88
9,95/
9,37
9,93/
9,35
-

34
35
-

9,51/
6,59
9,56/
9,40
9,52/
9,00
9,41/
5,12
-

43

9,16/
8,65

28

42
40
23
28
25
35
-

9,80/
9,27
9,33/
5,10
-

5
34
-
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3.4. Examenul de licență
Tabel 3. 7. Situația promovabilității la examenul de licență
Programul
de studiu

Numărul
studenților
absolvenți

Numărul
studenților
înscriși

Numărul
studenților
reușiți

Promovabilitatea (%)

Medicină

274

278

277

99,64

Medicină engleză

11

11

11

100

Asistență medicală
generală

82

84

81

96,42

Moașe

22

23

23

100

Balneofiziokinetoterapie

50

50

45

90

Nutriție și dietetică

29

31

26

83,87

Educație fizică și
sportivă

22

22

12

54,54

Medicină dentară

126

126

126

100

Tehnică dentară

50

51

50

98,03

Farmacie

114

112

111

99,10

Asistenţă de farmacie

19

19

19

100

Facultatea

Medicină

Medicină
Dentară
Farmacie

Examenul de licenţă s-a finalizat cu o promovabilitate cuprinsă în intervalul 54,54% - 100%
demonstrând preocuparea studenţilor pentru o bună pregătire şi interesul pentru continuarea
pregătirii în masterat, rezidenţiat, tematicile pentru cele două examene licenţă şi rezidenţiat
suprapunându-se într-o proporţie de 80%. În anul universitar 2014-2015 a absolvit prima promoţie de studenți la programul de studiu Medicină-limba engleză.

3.5. Rezidenţiat
Tabel 3.8. Număr total de rezidenţi
Domeniu

Număr*

1

Medicină

1307

2

Medicină dentară

133

3

Farmacie

30

Total

1470

*numărul total de rezidenți (bugetați, cu taxă, cont propriu valutar)

Tabel 3.9. Dinamica numărului de rezidenţi 2010 -2015
Domeniu

Număr
2010*

2011*

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014 01.01.2015

1

Medicină

1038

1094

1188

1277

1312

1307

2

Medicină dentară

36

66

82

103

103

133

3

Farmacie

19

18

23

35

30

30

1093

1176

1293

1415

1445

1470

Total

*numărul se referă doar la rezidenții bugetați

17

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2014

Tabel 3.10. Situaţia sintetică a numărului de rezidenţi pe anul 2014
Nr. rezidenți
cu taxă

Număr
rezidenți
total

Nr. rezidenţi
bugetați

I

248

228

18

1

1

II

212

194

14

2

2

III

332

320

10

2

-

IV

284

278

5

1

-

V

156

156

-

-

VI

75

75

-

-

An de rezidențiat

(a 2-a specialitate)

Nr. rezidenți
Nr. rezidenți
cont propriu
bursieri
valutar

MEDICINĂ

VII
Total

-

-

-

1307

1251

47

6

3

I

31

25

3

2

1

II

32

29

3

-

-

III

26

19

-

2

5

IV

43

43

-

-

-

V

1

1

-

-

Total

133

117

6

4

6

I

6

6

-

-

-

II

9

9

-

-

-

III

15

15

-

-

-

Total

30

30

-

-

-

MEDICINĂ DENTARĂ

FARMACIE

Tabel 3.11. Situația coordonatorilor de rezidențiat
Grad didactic

Număr

%

1

Profesor

24

47%

2

Conferențiar

12

23,5%

3

Șef lucrări

15

29,5%

51

100%

Total

*pentru 4 dintre specialități (ATI, Cardiologie, Medicină internă, Pediatrie) există câte 2 coordonatori de rezidențiat
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Tabel 3.12. Situația nominală coordonatorilor și îndrumătorilor de rezidențiat
Domeniul

Specialitatea

Grad Didactic

Nume coordonator

Nr. Indrumatori UMF*

Medicină

Alergologie şi imunologie clinică

Conferentiar

Moldovan Dumitru

1

Medicină

Anatomie patologică

Conferentiar

Egyed Zsigmond Emeric

9

Medicină

Profesor

Copotoiu Sanda-Maria

Medicină

Anestezie şi Terapie
Intensivă

Profesor

Azamfirei Leonard

Medicină

Boli infecţioase

Sef de lucrari

Chiriac Lucia

Profesor

Benedek Imre

Profesor

Dobreanu Dan

Medicină
Medicină

Cardiologie

5
7
13

Medicină

Chirurgie cardiovasculară

Profesor

Suciu Horatiu

4

Medicină

Chirurgie orală şi
maxilo-facială

Sef de lucrari

Petrovan Cecilia

1

Medicină

Chirurgie generală

Profesor

Copotoiu Constantin

24

Medicină

Chirurgie pediatrică

Sef de lucrari

Gozar Horea Gheorghe

2

Medicină

Chirurgie vasculară

Sef de lucrari

Muresan Vasile Adrian

3

Medicină

Dermatovenerologie

Conferentiar

Morariu Silviu Horea

3

Medicină

Diabet zaharat,
Nutriţie şi boli
metabolice

Sef de lucrari

Suciu Gina Camelia

3

Medicină

Endocrinologie

Conferentiar

Pascanu Maria Ionela

3

Medicină

Epidemiologie

Sef de lucrari

Golea Cristina

1

Medicină

Gastroenterologie

Profesor

Dobru Daniela Ecaterina

5

Medicină

Genetică medicală

Conferentiar

Banescu Claudia

1

Medicină

Hematologie

Profesor

Benedek Istvan

2

Medicină

Igienă

Profesor

Abram Zoltan

3

Medicină

Medicină de familie

Conferentiar

Ţilea Ioan

Medicină

Medicină de
laborator

Profesor

Dobreanu Minodora

8

Medicină

Medicina de urgenta

Sef de lucrari

Boeriu Cristian

1

Profesor

Carasca Emilian

Profesor

Oltean Galafteon

Medicină
Medicină

Medicină internă

25

Medicină

Medicină legală

Sef de lucrari

Hadareanu Viorel

2

Medicină

Medicina muncii

Profesor

Naghi Eugenia

2

Medicină

Nefrologie

Profesor

Dogaru Grigore Aloiziu

3

Medicină

Neurochirurgie

Sef de lucrari

Balasa Adrian

1

Medicină

Neonatologie

Sef de lucrari

Cucerea Manuela

2

Medicină

Neurologie

Conferentiar

Balasa Rodica

4
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Medicină

Obstetrică Ginecologie

Profesor

Szabo Bela

16

Medicină

Oftalmologie

Conferentiar

Horvath Karin

2

Medicină

Oncologie medicala

Sef de lucrari

Toganel Cornelia

2

Medicină

Ortopedie şi traumatologie

Profesor

Nagy Ors

5

Medicină

Otorinolaringologie

Conferentiar

Muhlfay Gheorghe

1

Medicină
Medicină

Pediatrie

Profesor

Marginean Oana

Conferentiar

Hovath Maria Adriene
Jimborean Gabriela

2

11

Medicină

Pneumologie

Profesor

Medicină

Psihiatrie

Profesor

Nirestean Aurel

6
3

Medicină

Reumatologie

Sef de lucrari

Popoviciu Horatiu
Valeriu

Medicină

Recuperare,
medicină fizică şi
balneologie

Sef de lucrari

Szasz Simona

1

Medicină

Radiologie –
imagistică medicală

Profesor

Buruian Mircea

4

Medicină

Urologie

Conferentiar

Martha Orsolya

4

Medicină
dentară

Endodonţie

Sef de lucrari

Pop Mihai

2

Medicină
dentară

Chirurgie dentoalveolară

Sef de lucrari

Ormenisan Alina

2

Medicină
dentară

Ortodonţie şi ortopedie dento– facială

Profesor

Pacurar Mariana

8

Medicină
dentară

Parodontologie

Conferentiar

Pop (Monea) Monica
Dana

5

Medicină
dentară

Protetică dentară

Profesor

Popsor Sorin

12

Farmacie

Farmacie clinică

Conferentiar

Vari Camil

8

Farmacie

Laborator
farmaceutic

Profesor

Muntean Daniela

9

*inclusiv coordonatorul de rezidențiat

Din analiza situației pregătirii în rezidențiat în centrul universitar Tîrgu Mureș, se pot trage
următoarele concluzii:
• În cadrul UMF Tîrgu Mureș se realizează pregătirea în 47 de domenii de rezidențiat.
• Numărul rezidenților în pregătire a crescut constant în perioada 2009-2012, după care,
până la 1 ian. 2015 trend-ul este staționar, cea mai mare creștere înregistrându-se la domeniul Medicină Dentară.
• Majoritatea rezidenților în pregătire sunt cei bugetați: 96% la domeniul Medicină, 88% 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, în ciuda discuțiilor anterioare care au avut loc la Ministerul Sănătății. Au existat și în anul 2014 sesizări din
20
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•
•
•

•
•

•
•

partea coordonatorilor de rezidențiat, mai ales în domeniul Farmacie, că repartiția locurilor
disponibile nu ține cont de necesitățile și de oportunitățile centrului universitar respectiv.
Pentru 4 dintre specialități (ATI, Cardiologie, Medicină internă, Pediatrie) există câte 2
coordonatori de rezidențiat.
1/3 dintre coordonatorii de rezidențiat au titlul didactic de șef de lucrări, 2/3 fiind profesori și conferențiari
Există specialități pentru care UMF Tîrgu Mureș nu realizează coordonarea în rezidențiat
datorită lipsei de cadre didactice abilitate. Este în continuare îngrijorătoare situația specializării Chirurgie Toracică unde datorită problemelor administrative din această clinică nu
se poate desfășura pregătirea în această specialitae, rezidenții fiind detașați în alte centre.
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 ulterioare care vor apare (pensionare de cadre didactice, etc.).
O problemă importantă este aceea a lipsei unei evidențe centralizate cu privire la dinamica deplasărilor medicilor rezidenți, fenomen extrem de puternic în această perioadă
(detașări în alte centre, stagii efectuate în afara țării, întreruperi temporare de rezidențiat
pe diverse motive). Este necesară conceperea unei evidențe în sistem informatic în acest
sens, în colaborare cu serviciul de evidență al DSPJ Mureș. Din păcate nu s-a făcut încă
nimic pe această linie.
Nu există nici un fel de evidență cu privire la inserția profesională a rezidenților după susținerea examenului de specialitate.
În anul 2013 s-a aprobat o nouă formă a procedurilor de realizare a transferurilor / detașărilor între centrele universitare, aplicată în anul 2014, în scopul a facilita aceste proceduri și menținerii unei evidențe mai riguroase la nivel de Departament de rezidențiat.
Tabel 3.13. Situația admiterii la rezidențiat – sesiunea noiembrie 2014
Domeniu

Candidați
înscriși

Absolvenți UMF Tg
Ms înscriși

Absolvenți UMF
Tg Ms reușiți

Punctaj
max

Punctaj
min

1

Medicină

378

181

173

927

556

2

Medicină
dentară

129

41

14

876

525

3

Farmacie

16

9

7

825

495

523

231

194

-

-

Total

Examenul de rezidențiat 2014 s-a desfășurat fără incidente, pentru toate domeniile de pregătire.
Nu au existat întrebări anulate în urma contestațiilor.

3.6. Cursuri postuniversitare
Tabel 3.14. Situaţia sintetică a numărului de cursuri postuniversitare şi de cursanţi
Domeniu

Număr cursuri

Număr cursanți

Cursanți/Curs

1

Medicină

54

1313

24

2

Medicină dentară

1

0

-

3

Farmacie

2

26

13

4

Interdisciplinare

3

160

53

Total

60

1499
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•
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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 de 25 cursanți / curs, în creștere față de anul precedent când a fost de 11 cursanți/curs. Participarea
este mult mai bună la cursurile interdisciplinare. Ar trebui însă să existe o selecție mai
atentă a temelor de curs, astfel încât interesul pentru acestea să fie mai mare.
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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

Număr

Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de impact

149

Articole publicate în reviste cotate ISI, FĂRĂ factor de impact

7

Articole tip proceedings papers publicate în reviste cotate ISI sau volume de proceedings cotate ISI

23

Articole publicate în reviste indexate BDI

154

Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS, categoria B

16

Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de impact

17

Articole publicate în reviste cotate ISI, FĂRĂ factor de impact

4

Articole tip proceedings papers publicate în reviste cotate ISI sau volume de proceedings cotate ISI

11

Articole publicate în reviste indexate BDI

35

Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS, categoria B

2

Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de impact

22

Articole publicate în reviste cotate ISI, FĂRĂ factor de impact

1

Articole tip proceedings papers publicate în reviste cotate ISI sau volume de proceedings cotate ISI

1

Articole publicate în reviste indexate BDI

19

Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS, categoria B

0

Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de impact

177

Articole publicate în reviste cotate ISI, FĂRĂ factor de impact

12

Articole tip proceedings papers publicate în reviste cotate ISI sau volume de proceedings cotate ISI

35

Articole publicate în reviste indexate BDI

202

Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS, categoria B

18

Total universitate

444
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Fig. 4.1. Evoluția numărului de publicații ISI, in extenso (reviste şi proceedings cotate ISI)
(2012, 2013, 2014)

Se poate remarca o creștere în anul 2014 față de anul 2013, cu 39,62% a producției ştiințifice
la nivel de articole publicate in extenso și o creştere cu 49,33% a publicațiilor ISI publicate în
reviste cotate și proceedings ISI.
Analiza numărului de articole publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact, la nivelul
întregii universități conduce la următoarele concluzii:
• Din punct de vedere al eficienței activității ştiințifice (ca medie ponderată calculată ca
raport al numărului de publicații la numărul de posturi ocupate), rezultatele indică grosso
modo un 1 articol publicat de 2 cadre didactice la Facultatea de Farmacie, 1 la 3 cadre
didactice la Facultatea de Medicină dentară, iar Facultatea de Medicină ocupă, din acest
punct de vedere, o poziție intermediară) – Figura nr. 4.2.
Fig. 4.2. Raportul eficienței activității ştiințifice – nr. publicații la nr. posturi ocupate

•

24

Din punct de vedere al vizibilității activității ştiințifice (calculată ca medie a factorului de
impact al revistelor în care s-au publicat rezultatele activității de cercetare), rezultatele
indică o valoare medie a factorului de impact de 1,579 la Facultatea de Medicină generală
(cu limite 0,171-14,720), de 1,118 la Facultatea de Farmacie (0,136-3,208), respectiv de
0,998 la Facultatea de Medicină dentară (0,540-3,530) – Figura nr. 4.3.
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Fig. 4.3. Raportul vizibilității activității ştiințifice – media FI a publicațiilor

•

Din punctul de vedere al aportului adus de fiecare facultate la vizibilitatea activității ştiințifice (calculat ca raport al a factorului de impact cumulat al revistelor în care s-au publicat
rezultatele activității de cercetare în anul 2014 la numărul total de posturi ocupate), rezultatele sunt prezentate în Figura nr. 4.4.
Fig. 4.4. Aportul fiecărei facultăți la vizibilitatea activității ştiințifice –FI
cumulat al publicațiilor

Fig. 4.5. Evoluția numărului de publicații BDI, in extenso (2012, 2013, 2014)

25

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2014

Se poate remarca o creștere în anul 2014 față de anul 2013, cu 24,69% a producției ştiințifice
la nivel de articole publicate in extenso în reviste BDI.
Fig. 4.6. Evoluția numărului de publicații in extenso, la nivelul întregii Universități

Se poate remarca o creștere în anul 2014 față de anul 2013, cu 39,62% a producției ştiințifice
la nivel de articole publicate in extenso și o creştere cu 66,91% a publicațiilor față de anul
2012.

4.1.2. Lucrări ştiințifice – rezumate
Tabel 4.2. Numărul lucrărilor ştiințifice publicate în rezumat
Facultatea

Medicină

26

Tip de lucrări

Număr

Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI,
CU factor de impact

141

Rezumate publicate în reviste cotate ISI,
FĂRĂ factor de impact

1

Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI

376

Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de
CNCS - categoria B

85

Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, internaționale (altele decât suplimentele de reviste)

54

Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, naționale (altele decât suplimentele de reviste)

97
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Facultatea

Medicină
dentară

Farmacie

Universitate

Tip de lucrări

Număr

Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI, CU
factor de impact

1

Rezumate publicate în reviste cotate ISI, FĂRĂ factor de
impact

0

Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI

28

Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de
CNCS - categoria B

3

Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, internaționale (altele decât suplimentele de reviste)

11

Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, naționale (altele decât suplimentele de reviste)

3

Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI, CU
factor de impact

5

Rezumate publicate în reviste cotate ISI, FĂRĂ factor de
impact

0

Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI

20

Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de
CNCS - categoria B

9

Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, internaționale (altele decât suplimentele de reviste)

16

Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, naționale (altele decât suplimentele de reviste)

30

Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI, CU
factor de impact

142

Rezumate publicate în reviste cotate ISI, FĂRĂ factor de
impact

1

Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI

412

Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de
CNCS - categoria B

97

Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, internaționale (altele decât suplimentele de reviste)

78

Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, naționale (altele decât suplimentele de reviste)

128

Total universitate

858
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Fig. 4.7. Evoluția numărului de publicații în rezumat, la nivelul întregii Universități

Se poate remarca o creștere în anul 2014 față de anul 2013, cu 56,63% a producției științifice
la nivel de articole publicate în rezumat, iar față de 2012, cu 94,55%.

4.2. Cărți ştiințifice publicate
Tabel 4.3. Numărul cărților ştiințifice publicate
Facultatea

Medicină

Medicină dentară

Farmacie

Universitate

28

Tip de carte

Număr

Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

67

Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii

30

Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

68

Capitole în cărți apărute în edituri internaționale

5

Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

15

Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii

0

Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

0

Capitole în cărți apărute în edituri internaționale

0

Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

11

Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii

1

Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

0

Capitole în cărți apărute în edituri internaționale

0

Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

92

Cărți apărute în edituri internaționale

0

Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii

31

Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

68

Capitole în cărți apărute în edituri internaționale

5
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Fig. 4.8. Evoluția numărului de cărți publicate în edituri CNCS

Se poate remarca o creștere în anul 2014 față de anul 2013, cu 29,5%% a numărului de cărți
apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS și cu 170,58% fașă de anul 2012.
Fig. 4.9. Evoluția numărului de cărți/capitole publicate în edituri CNCS

Se poate remarca o creștere în anul 2014 față de anul 2013, cu 74,35 % a numărului de capitole apărute în volume colective.

4.3. Proiecte şi contracte de cercetare
Tabel 4.4. Proiecte depuse în competiții internaționale şi naționale în 2014
Proiecte depuse în competiții internaționale (în care universitatea este coordonator)

5

Proiecte depuse în competiții internaționale (în care universitatea este partener)

6

Proiecte depuse în competiții naționale (în care universitatea este coordonator)

10

Proiecte depuse în competiții naționale(în care universitatea este partener)

6

Total proiecte depuse

30
29
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Fig. 4.10. Evoluția numărului de proiecte de cercetare depuse

Tabel 4.5. Proiecte câştigate în competiții internaționale şi naționale în 2014
Valoare
Număr
RON
Proiecte câștigate în competiții internaționale (în care
universitatea este partener)
- din care valoare pentru 2014

3

Proiecte câștigate în competiții naționale (în care universitatea este coordonator)

3

Proiecte câștigate în competiții naționale (în care universitatea este partener)

6

EUR

USD

2.800

1.153.586,56
42.000

4.000

17.500

1.445.269

1.500

Tabel 4.6. Proiecte derulate în anul 2014
Valoare
Număr
RON
Proiecte derulate în anul 2014, câștigate prin competiții
internaționale anterioare anului 2014 (în care universitatea este partener)

2

- din care valoare pentru 2014
Proiecte derulate în anul 2014, câștigate prin competiții
naționale anterioare anului 2013 (în care universitatea
este coordonator)
- din care valoare pentru 2014

30

3

437.501,00

EUR

USD
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Tabel 4.7. Proiecte/ contracte de cercetare/ consultanță/ servicii tehnice şi
tehnologice în 2014
Număr

Valoare
RON

EUR

Proiecte/ contracte de cercetare/ consultanță/ servicii
tehnice și tehnologice încheiate în 2014, direct cu
companii/ asociații/ organizații din țară și străinătate

8

36.000

10.000

Proiecte/ contracte de cercetare/ consultanță/ servicii
tehnice și tehnologice derulate în 2014, care au fost
încheiate direct cu firme/ companii din țară și străinătate anterior anului 2014

5

33.000

5.000

Proiecte/ contracte de cercetare/ consultanță/ servicii
tehnice și tehnologice câstigate în 2014, prin competiție cu firme/ companii din țară

8

USD

40.000

Fig. 4.11. Evoluția numărului proiectelor de cercetare contractate

Se poate remarca un număr asemănător de proiecte depuse dar și contractate în anul 2014
față de anul 2013, situație cauzată, într-o bună măsura și de numărul redus de competiții
deschise, mai ales în spațiul intern.

4.4. Proiecte structurale şi de dezvoltare instituțională
4.4.1. Proiecte structurale în care universitatea este coordonator
a. Proiect “ Centru avansat de cercetari medicale si farmaceutice - CCAMF”, ID POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1
• Obiectivul proiectului: Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare in domeniile medical
și farmaceutic la nivelul județului Mureș și a regiunii CENTRU, prin înființarea unui Centru
avansat de cercetări medicale și farmaceutice (CCAMF) care să asigure creșterea calității
și performanței științifice în aceste domenii ca și parte a sistemului românesc de CDI, intensificarea activitatilor de cercetare pe plan international prin crearea de parteneriate si
atragerea de cercetatori, dezvoltarea stocului mondial de cunoaștere, precum si creșterea
calității vietii prin descoperirea de soluții în domeniul sănătății.
• Perioada de implementare: 08.08.2014-30.11.2015
• Valoare contract: 46.059.586,35 lei
• Valoare finanțare nerambursabilă: 37.000.000,00 lei
• Valoare sume rambursate: 103.451,23 lei
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•

Valoare sume care așteaptă rambursarea: 0 lei
Tabel 4.8. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1

Indicatori

Propuși

Realizați

Laboratoare CD nou create prin proiect (număr)

10

0

Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro
achiziţionate pe proiect (număr)

10

0

Suprafaţă modernizată/construită (metri pătraţi)

3.330,27 mp arie utilă

0

Locuri de munca create în CD datorită proiectului (număr)

15 noi locuri de muncă
în cercetare

0

Proiecte internaţionale în care va fi implicată infrastructura
(număr)

Minim 2 proiecte internationale

0

b. Proiect „Crearea de noi oportunitati de invatare pentru studenti pentru dezvoltarea abilitatilor practice folosind simulatoare medicale - MedSim”, ID POSDRU/156/1.2/G/136334
• Obiectivul proiectului: Dezvoltarea curiculei aferente calificarii de doctor-medic in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu-Mures prin implementarea unor noi
tehnici educationale, bazate pe simulatoare medicale, ce vizeaza dezvoltarea abilitatilor
practice a studentilor.
• Parteneri: Universitatea Semmelweis Budapesta
• Perioada de implementare: 14.05.2014-13.11.2015
• Valoare contract: 2.170.000,00 lei
• Valoare finanțare nerambursabilă: 2.126.600,00 lei
• Valoare sume rambursate: 190.669,78 Lei
• Valoare sume care așteaptă rambursarea: 0 Lei.
Tabel 4.9. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/156/1.2/G/136334
Indicatori
Număr de participanţi la instruire – învăţământ superior

Propuși

Realizați

600

230

Număr de programe de licenţă/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS- învăţământ superior

1

0

Număr de servicii educaționale noi implementate/validate (organizare
oportunități noi de învățare, TIC, pilotări de servicii/programe analitice noi etc.) - învățământ superior

1

0

4.4.2. Proiecte structurale în care universitatea este partener

a. Proiect „Parteneriat strategic pentru cresterea calitatii cercetarii stiintifice sin universi-

tatile medicale prin acordarea de burse doctorale si post-doctorale - DocMed.net_2.0”, ID
POSDRU/159/1.5/S/136893
• Obiectivul proiectului: creșterea calitații studiilor doctorale și postdoctorale din cadrul
universitaților partenere, prin acordarea de sprijin financiar grupului ținta, prin furnizarea
de cursuri pe teme științifice și pe teme orizontale, și prin mobilitate academica europeana și naționala.
• Coordonator: Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
• Perioada de implementare: 08.04.2014-07.10.2015
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•
•
•
•

Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 2.028.635,00 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 1.988.062,30 lei
Valoare sume rambursate: 342.619,19 lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 0 lei
Tabel 4.10. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/159/1.5/S/136893

Indicatori

Propuși

Realizați

Numărul de doctoranzi sprijiniţi

15

15

Numărul de cercetători asistaţi financiar – cercetare post doctorală

20

20

Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale

15

7

Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare post doctorală

20

16

Numărul de lucrări ştiinţifice publicate - programe doctorale

15

0

Număr de lucrări ştiiţifice publicate – cercetare post -doctorală

40

8

Număr de doctoranzi care au obţinut titlul de doctor – programe
doctorale

8

0

b. Program de excelenta in cercetare doctorala si postdoctorala multidisciplinara in bolile
cronice – ID- POSDRU/159/1.2/S/133377
• Obiectivul proiectului: Dezvoltarea de cercetatori independenti capabili sa raspunda
nevoilor agendei nationale de cercetare in bolile crcroniconice. Proiectul isi propune sa
dezvolte capacitatile de cercetare si management al proiectelor de cercetare ale cercetatorilor doctorali si postdoctorali pentru a ii lansa in cariera de cercetare sau academica.
Aceasta dezvoltare se va realiza prin implicarea directa a acestora in cercetare multidisciplinara si prin punerea la dispozitie de mentori cu experienta si resurse de cercetare
adecvate.
• Coordonator: Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi
• Perioada de implementare: 01.04.2014 – 30.09.2015
• Valoare buget UMF Tîrgu Mures 1.485.018,96 ron
• Valoare finanțare nerambursabilă: 1.455.318,58 ron
• Valoare sume rambursate: 212.519,41 ron
• Valoare sume care așteaptă rambursarea: 0 lei
Tabel 4.11. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/159/1.2/S/133377
Indicatori

Propuși

Realizați

Numărul de doctoranzi sprijiniţi

20

20

Numărul de cercetători asistaţi financiar – cercetare post doctorală

10

10

Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale

20

17

Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare post doctorală

10

9

Numărul de lucrări ştiinţifice publicate - programe doctorale

20

5

Număr de lucrări ştiiţifice publicate – cercetare post -doctorală

10

4

Număr de doctoranzi care au obţinut titlul de doctor – programe doctorale

8

0
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c. Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc
(Doc-Postdoc), POSDRU/159/1.5/S/137390
• Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea
imbunatatirea participarii la programele doctorale si postdoctorale in domeniile stiinte
fundamentale, sanatate (medicina experimentala, specialitati medicale si de laborator,
farmacie, medicina dentara, stomatologie, kinetoterapie / fiziokinetoterapie), biotehnologii, materiale, produse si procese inovative, cercetare socio-economica si umanista, incurajand domenii interdisciplinare si programele de cercetare in cotutela- arii de interes
regasite in randul domeniilor prioritare ale Strategiei Nationale pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007-2013, in scopul stimularii cresterii economice si a dezvoltarii societatii
bazate pe cunoastere, prin sprijinirea doctoranzilor si cercetatorilor postdoctorali precum
si imbunatatirea mobilitatii acestora.
• Coordonator: UMF Carol Davila București
• Perioada de implementare: 01.04.2014- 03.10.2015
• Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 331.398,00 ron
• Valoare finanțare nerambursabilă: 324.770,00 ron
• Valoare sume rambursate: 0lei
• Valoare sume care așteaptă rambursarea: 0 lei
Tabel 4.12. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/159/1.5/S/137390
Indicatori

Propuși

Realizați

Doctoranzi asistaţi financiar

4

4

Lucrări prezentate

4

3

Articole publicate

4

0

d. Construiește-ți cariera pas cu pas! Consiliere și orientare profesională pentru elevii din
regiunile Centru și Sud-Est, PROIECT POSDRU/160/2.1/S/132690
• Obiectivul proiectului: corelarea eficientă între sistemul de învăţământ şi piaţa muncii
prin activităţi de consiliere si orientare profesionala, in vederea dezvoltarii aptitudinilor
de munca a 20.000 de elevi .
• Coordonator: Asociatia DONIT Brasov
• Perioada de implementare: 01.04.2014- 30.09.2015
• Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 2.022.916,00 ron
• Valoare finanțare nerambursabilă: 2.022.916,00 ron
• Valoare sume rambursate: 203.423.44 lei
• Valoare sume care așteaptă rambursarea: 149.024,48 lei
Tabel 4.13. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/160/2.1/S/132690
Indicatori
Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră
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Propuși

Realizați

5000

3000
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Tabel 4.14. Valoarea contractelor pe proiecte structurale și de dezvoltare
instituțională câștigate de UMF în 2014.
Lei

Euro

Coordonator

48.229.586,35

10.838.109

Parteneriate

5.867.967,96

1.318.644

Total

54.097.554,31

4.5. Granturile interne de cercetare
UMF Tîrgu Mureș a continuat organizarea competiției interne pentru granturi de cercetare
științifică. Valoarea fiecărui grant a fost de 5.000 de Euro și permite achiziționarea de reactivi,
consumabile, echipamente precum și decontarea parțială 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.
Totodată, încă din 2013, UMF a iniţiat o nouă categorie de granturi interne: granturile colective de cercetare, cu o valoare maximă de finanţare de 20.000 Euro, din care minim 25% trebuie
să fie contribuția unui partener extern. Durata proiectelor este de 2 ani. Echipele de cercetare
sunt formate din minimum 4 membri (incluzând directorul de proiect), cel puțin unul dintre
aceștia fiind doctorand al UMF Tîrgu Mureș. Directorul de proiect este angajat pe perioadă
nedeterminată în UMF Tîrgu Mureş, având orice grad didactic cu excepţia profesorului universitar. Sunt eligibile cheltuieli de logistică şi mobilităţi, nu sunt eligibile cheltuieli de salarizare.
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 29 de proiecte individuale şi 15 de proiecte colective.
Au obţinut minim 85 de puncte și au primit o finanțare totală de 80.000 Euro, din veniturile
proprii ale Universității, un număr de 16 proiecte individuale.
În cadrul competiţiei pentru granturile colective 4 proiecte au obţinut punctajul minim de 90
de puncte, şi au fost încheiate contracte în valoare de 80.000 Euro.
În cursul anului 2013 au fost derulate cele 17 proiecte individuale câştigătoare ale competiţiei din 2013 (valoare totală 85.000 Euro) şi 5 colective (valoare totală 100.000 Euro, partea de
finanţare suportată din fondurile proprii ale UMF Tîrgu Mureş fiind 75.000 Euro).

4.6. Granturile de cercetare cu finanţare privată
Ca partener şi furnizor de expertiză ştiinţifică, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu
Mureş a iniţiat în anul 2014 lansări de competiţii având ca obiect promovarea cercetării originale şi creşterii capacităţii de cercetare, cu implicaţii favorabile asupra competitivităţii cercetătorilor la nivel naţional, prin dezvoltarea unor parteneriate de tip public-privat, în scopul
obţinerii unor rezultate cu potenţial de transfer tehnologic în aria socio–economică.
În anul 2014 au fost câştigate 8 astfel de proiecte de cercetare în domeniul medical cu finanțare
exclusivă din partea unor firme/companii din România, cu activitate în domeniul medico-farmaceutic în valoare totală de 40.000 de Euro.
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4.7. Alte activităţi de cercetare desfăşurate sub egida Universităţii
Proiecte de cercetare cu finaţare internaţională
În anul 2014, sub egida universităţii au fost câştigate şi finaţate două proiecte de cercetare prin
parteneriat public-privat, după cum urmează:
• Implementation of a case-type study to identify the diagnostic biomarkers of liver fibrosis
in patients with morbid obesity (Finanţator: VAIOMER SAS Labege, Franţa; cod proiect
6869/12.06.2014; director de proiect: dr. Radu Neagoe; valoare 5000 Euro);
•
Assessment of IL-17A, IL-10 and TGF-β serum titres in RR biomarkers for treatment response and the impact on them contract obesity (Finanţator: Biogen Idec; cod proiect
1442 / 2014; director de proiect: conf. dr. Rodica Bălaşa; valoare 28000 Euro);
• Implementing detection of carbapenemase producing Enterobacteriaceae and nonfermentative bacteria in Romanian hospitals – learning frm western experience, finanţat
de SGM International Developement Found 2014, cod proiect IDF14/01; perioada de derulare iulie 2014-iulie 2015, valoare 4540 Lire sterline (conf. dr. Felicia Toma, membru în
proiect).
Alte proiecte de cercetare cu finaţare naţională obţinute prin competiţie
• Prevenția fibrilației atriale la pacienții post-by-pass coronarian folosind esteri etilici ai acizilor grași omega-3. Identificarea mecanismelor antiaritmice, Competiția Națională UNESCO - L’Oréal „Pentru femeile din știință”, ediția 2014, valoare totală 42.000 RON / din care
25.200 RON în 2014 (conf. dr. Şerban Alina);
• Intervențiile multilevel pentru bolile legate de stilul de viață (riscograma, nutriția sănătoasă, alcoolul, campania Viața), Mecanismul financiar Norvegian 2009-2014 / Promotor
Institutul Național de Sănătate Publică București, RO 19.04; valoare 17.500 euro, din care
3.500 in 2014 (conf. dr. Monica Tarcea);
• Evaluarea necesității unui program / strategii naționale de educație pentru sănătate în domeniul infecției cu HPV (Human Papilloma Virus) ca factor major în prevenirea, depistarea
precoce și tratarea infecțiilor genito-uro-anale cu HPV și a patologiei tumorale induse de
acestea, finaţat de Societatea Română de Dermatologie, în valoare de 4.000 euro (conf.
dr. Morariu Horea);
• Grant de cercetare și colaborare în ginecologia oncologică/ finaţator: SC Teo Health Brașov, perioada de desfăşurare - 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2015 (conf. dr. Mihai Căpîlnă); valoare 3000 euro, din care 1.500 euro în 2014.
Proiecte obţinute prin competiţie, desfăşurate fără finanţare
• Study about the knowledge and habits regarding food fibres in different countries, PROJ/
CI&DETS/2014/0001; Competiție DETS din Spania / Promotor Escola Superior Agrari di Instituto Politecnico de Viseu, Portugal, Departamento de Industrias Alimentares; perioada
de desfăşurare 1 septembrie 2014 – 31 august 2016 (conf. dr. Monica Tarcea)

4.8. Manifestările științifice ale Universității
Zilele Universității de Medicină şi Farmacie au fost organizate in perioada 8-12 decembrie
2014. În cadrul Sesiunii ştiintifice a cadrelor didactice au fost prezentate 192 lucrări în 16 secţiuni. La debutul unora dintre sesiunile pe specialități au fost susținute conferințe de catre invitați
externi. În cadrul Zilelor Universităţii au avut loc conferinţe, workshopuri şi simpozioane satelit:
• A 7-a Conferinţă a Doctoranzilor şi a 4-a Conferinţă a Postdoctoranzilor în Medicină şi
Farmacie;
• Dezbatere: „Chirurgia, dincolo de bisturiu” (organizată de Societatea Studenţească de Chirurgie din România, filiala Mureş);
• Workshop: „Diversitate şi atractivitate în activităţile motrice umane” (organizator: prof.
dr. Nicolae Neagu);
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•
•

Workshop: „Nutriţia bolnavului critic” (organizator: prof. dr. Sanda Copotoiu);
Conferinţă: „Realizări deosebite în chirurgie” (organizator: prof. dr. Constantin Copotoiu şi
Clinica Chirurgie I la Cetatea de Baltă, Castelul Haller);
• Workshop: „Advanced plastic & reconstructive surgical skills” (organizator: Societatea
Studenţească de Chirurgie din România, filiala Mureş).
Miskolczy Dezső memorial lecture („Neurosonology, yesterday, today and ...?”) a fost susţinut
de prof. dr. László Csiba, de la Universitatea din Debrecen (Ungaria), iar George Simu memorial lecture („Evidece based medicine”) a fost susţinut de prof. dr. Ario Santini, de la Royal
College of Surgeons of England, Faculty of General Dental Practice.
Au fost eliberate 320 diplome cu credite de Educaţie Medicală Continuă CMR/CMDR/CFR.
Totodată Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a acordat titlul de
Doctor Honoris causa la 2 personalităţi care s-au impus pe plan internaţional din punct de
vedere al prestigiului academic şi al activităţii de cercetare: prof. dr. Richard März (University
of Vienna) şi prof. dr. Ario Santini (Royal College of Surgeons of England)
Activităţile științifice au fost împletite cu o serie de manifestări culturale:
• Concert de colinde, Liga studenţilor UMF Tîrgu Mureş;
• Expoziţia cultural artistică „Arta în suflet de medic” (organizator: prof. Dr. Jung Janos, cu
participarea istoricului de artă Viorica Herdean);
• Conferinţa Ligii studenţilor „Medicina văzută ca o istorie a premiilor Nobel”;
• Inaugurarea Centrului de Recuperare şi Instruire „Salus per aquam”;
• Concertul „Duelul viorilor” (invitaţi speciali fiind Liviu Prunaru, Gabriel Croitoru şi Horia
Mihail).
A XX-a ediție a Congresului Ştiinţific Internaţional pentru Studenţi, Tineri Medici şi
Farmacişti Marisiensis 2014, organizat de Liga Studenţilor din Tîrgu Mureş, în colaborare
cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a avut loc în perioada 17-11 mai
2014.
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, Educaţie fizică şi sport, Balneofiziokinetoterapie. La conferinţă
au participat aproximativ 600 de studenți, 200 de medici şi au fost prezentate 180 de lucrări.
Sesiunea Ştiinţifică a Studenţilor Maghiari (TDK) a avut loc în Palatul Culturii în perioada 2739 martie 2014. Aceasta este cea mai importantă manifestare ştiinţifică anuală realizată de
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş. Acest eveniment, ajuns la cea de a XXI-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 21 secţiuni, au avut loc şi foruri
profesionale (workshop-uri), respectiv seminarii ştiinţifice. În cadrul sesiunii au fost prezentate
299 de lucrări ştiinţifice şi au fost organizate 4 workshopuri. Profesorii invitaţi au prezentat
următoarele conferinţe:
• Prof. Dr. Egyed-Zsigmond Imre: Mesajul tumorilor;
• Porf. Dr. Baffy György: Experienţele şi perspectivele în screeningul cancerului colorectal;
• Prof. Dr. Szabó István: Intervenţiile intrauterine benefice pentru viaţa prematurilor-Infuzie
amniotică, tratament steroid direct intrauterin;
• Prof. Dr. Török László: Dermatologie de corelaţie. Dermatologia altfel;
• Prof. Dr. Szilagyi Tibor: Împreună sau separat? Sincronizarea neuronilor este normală sau
patologică?;
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•
•
•
•
•

Dr. Jász Máté: Locul şi rolul gnatologiei în stomatologia din secolul al XXI-lea;
Dr. Csupor Dezső: Utilizarea plantelor medicinal ca sursă de cercetare a farmacognoziei;
Dr. Pajor Péter: Tratarea varicelor prin radiofrecvenţă;
Prof. Dr. Boros Mihály: Microcirculaţia;
Prof. Dr. Jánosi András: Îngrijirea pacienţilor cu infarct în Ungaria.

Manifestări științifice derulate sub egida Universității
Sub egida Universităţii au fost organizate 15 manifestări ştiinţifice:
• Conferinţă de tanatologie (28 februarie-2 martie 2014);
• Curs de angiologie – medicină vasculară. Bolile arterelor (martie 2014)
• Managementul pacientului critic în patologia infecţioasă, ediţia a III-a (24-26 aprilie 2014);
• Angioedemul ereditar („Hereditary Angioedema – East meets West”) – 25-16 aprile 2014;
• Fundamente de ultrasonografie vasculară. Aplicaţii în chirurgia vasculară şi cardiologie
(5-16 mai 2014);
• Biopsia mamară. Implicaţii clinice şi dificultăţi de diagnostic (23-25 mai 2014)
• A XIII-a Conferinţă de Cardiologie (17-21 iunie 2014);
• Al III-lea Congres al Societăţii Române de Rinologie (1-3 iulie 2014, Sighişoara);
• Morfologia dinţilor şi a arcadelor dentare (28-29 iulie 2014);
• Curs de instruire în tehnici de debriefing cu ajutorul simulării medicale (1-6 august 2014);
• Update în limfomul Hodgkin şi limfoamele cu celule T (7-8 august 2014)
• Tulburări de deglutiţie. Etiologii, evaluare, tratament (11-12 august 2014);
• Tulburările repiratorii din timpul somnului – diagnostic şi tratament (25-26 octombrie
2014);
• Curs de neuroimunologie (6-8 noiembrie 2014)
• Patologia indusă de fumat. Consiliere şi tratament pentru sevraj (22 noiembrie 2014);

4.9. Școala doctorală
4.9.1. 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 4.15: Situaţia sintetică a numărului de studenţi-doctoranzi la programele de studii
Şcoala doctorală

Nr. total doctoranzi

Nr. doctoranzi pe

Nr. doctoranzi pe

locuri bugetate

locuri cu taxă

Program de pregătire

196

111

85

Prelungire pentru elaborarea tezei

55

15

40

Total

251

126

125

Toți doctoranzii aflaţi în prelungire pentru elaborarea tezei de doctorat, atât cei pe locuri bugetate cât și cei cu taxă, plătesc taxa de prelungire de 400 lei/lună.
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4.9.2. Situația tezelor de doctorat
a. Teze de doctorat în derulare, pe ani de studii
Tabel 4.16: Situația tezelor în derulare pe ani de studii
Anul de studii

Nr. teze în derulare

2014/2015

51

2013/2014

50

2012/2013

30

2011/2012

65

2010/2011

16

2009/2010

29

2008/2009

8

2007/2008

1

Doctorandele înmatriculate în anii universitari 2005/2006, respectiv 2007/2008 au beneficiat
de întreruperea studiilor doctorale pe o perioada de 4 ani, respectiv 2 ani si se află în faza de
finalizare a tezelor.
b. Teze de doctorat finalizate în 2014, comparativ cu anii 2012 şi 2013
Tabel 4.17: Situația tezelor finalizate în 2014
Anul

Teze susținute

2014

32

2013

113

2012

62

Fig. 4.12: Număr de teze susținute în 2014 vs. 2011, 2012, 2013
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c. Situația studenților doctoranzi retrași/exmatriculați
Tabel 4.18: Numărul doctoranzilor retrași/exmatriculați în 2014
Anul de studii

Doctoranzi retrași

Doctoranzi exmatriculați

2014/2015

-

-

2013/2014

2

-

2012/2013

1

-

2011/2012

2

-

2010/2011

3

1

2009/2010

2

-

2008/2009

3

1

2007/2008

-

-

2006/2007

-

-

2005/2006

-

-

2004/2005

2

-

d. Doctorate în co-tutelă, din care:
• În derulare: 13 doctorate în co-tutelă
• Finalizate în 2014: 9 doctorate în co-tutelă
e. Abilitare:
În urma susţinerii tezelor de abilitare la UMF Tîrgu Mureş s-a acordat atestatul de abilitare şi
calitatea de conducător de doctorat în domeniul de studii universitare Medicină, ca urmare a
validării tezelor de abilitare de către CNATDCU, unui număr de 6 cadre didactice, dintre care
3 în anul 2014.
f. Conferinţa Doctoranzilor
S-a desfăşurat în cadrul manifestărilor anuale, cu ocazia Zilelor UMF Tîrgu Mureș, în data de
10 decembrie 2014.
Au fost invitaţi pentru deschiderea oficială a Conferinţei personalităţi marcante ale învăţământului medical românesc şi internaţional.
În cadrul conferinţei s-au prezentat lucrări în extenso ale doctoranzilor, din centrul universitar
Tîrgu Mureş şi alte centre universitare din ţară, în diferite specialităţi medicale, precum şi în
farmacie. Astfel:
ͳͳ în cadrul specialităţilor din Preclinic au fost prezentate 14 lucrări, toate ale doctoranzilor
din centrul nostru universitar;
ͳͳ în cadrul specialităţii Clinic au fost prezentate 54 lucrări, din care 51 ale doctoranzilor
din centrul nostru universitar;
ͳͳ în cadrul specializării Medicină dentară au fost prezentate 8 lucrări, toate ale
doctoranzilor din centrul nostru universitar.
ͳͳ la specializarea Farmacie au fost prezentate 2 lucrări ale doctoranzilor din centrul
nostru universitar.
Au fost transmise un număr de 83 lucrări spre publicare în revista AMM.
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g. Lucrări ştiinţifice publicate de doctoranzi care nu sunt cadre didactice ale U.M.F. Tîrgu Mureș:
Tabel 4.19: Lucrări publicate de doctoranzi care nu sunt cadre didactice
ale UMF Tîrgu Mureș
Tip de lucrări

Număr

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI

41

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate BDI

31

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste B+

56

Proceedings papers, cotate ISI

10

h. Alte activităţi/date relevante pentru realizările IOSUD/SD în anul 2014:
ͳͳ În urma deciziei C.S.U.D. a fost modificat numărul de membri ai C.S.D. la 13 începând
cu 13 oct. 2014, acest consiliu fiind completat cu noi membri, atât cadre didactice care
au obținut abilitarea cât și reprezentanți ai studenților doctoranzi. De asemenea, C.S.D.
a stabilit întruniri și ședințe ordinare periodice, bilunare precum și transparentizarea
deciziilor prin publicarea deciziilor și rapoartelor acestor ședințe pe site-ul Școlii
Doctorale.
ͳͳ Având în vedere modificările și completările la Legea Educației Naționale nr. 1/2011
precum și la Codul Studiilor Doctorale prin HG 681/2011, au fost efectuate corecturile
și completările corespunzătoare în Regulamentele și procedurile IOSUD și ale Școlii
Doctorale, inclusiv în contractul de studii universitare de doctorat și actele adiționale
ale acestuia.
ͳͳ În urma observațiilor și a feed-back-ului de anul trecut din partea doctoranzilor
și a masteranzilor, a fost modificată sensibil curricula de învățământ, menținând
armonizarea disciplinelor atât a celor obligatorii cât și a celor de specialitate pentru
programul de studii universitare avansate de doctorat cu cel de master științific de
cercetare medico-farmaceutică. În cadrul acestor studii s-a continuat colaborarea
(pentru unele discipline nou introduse) cu personalități științifice asociate ale UMF
Tîrgu Mureș, de la universități din țară și din străinătate: UMF „Carol Davila” Bucureşti,
Institutul de Economie Naţională Bucureşti, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş,
UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Clemson University - USA, Davidson University
- USA, Skane University Hospital Malmo, Suedia, Universitatea din Edinburgh, Scoția.

4.10. 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
The Journal of Critical Care Medicine
Index Seminus/Catalog de Semințe

4.10.1. 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 Celdes, CNPIEC, DOAJ,
EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris),
ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC).
Apare sub formă tipărită (ISSN 2068-3324) și sub formă online (ISSN 2247-6113). Editorul șef
al revistei este prof. dr. Sanda Maria Copotoiu.
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Revista are in prezenta structură a bordului editorial: 1 redactor șef, 44 redactori de specialitate, 1 redactor tehnic, 2 tehnoredactori, 1 secretar de redacție.
În activitatea de evaluare a calității științifice a materialelor publicate, pentru a asigura un înalt
nivel ştiinţific al publicaţiilor, revista colaborează cu peste 100 de specialiști din țară și străinătate. Începând cu anul 2014 revista utilizează sistemul Editorial Manager pentru trimiterea
articolelor stiintifice si pentru procesul de review, având un timp mediu de publicare de circa
2 luni de la trimitere, pentru articolele acceptate.
Site-ul oficial al revistei este: www.ammjournal.ro. revista fiind vizibilă şi pe platforma DeGruyter (www.degruyter.com)
Tabel 4.20: Situația articolelor trimise spre publicare la Acta Medica Marisiensis în 2014
Articole

Total

Intrate in redacție în 2014

83

Publicate în 2014 din cele intrate ăn 2014

43

În lucru la sfârșitul anului (dintre cele intrate în2014)

40

Articole publicate în total în 2014

61

Revista are în prezent o rată de rejecţie de 10-15%.
Dintre articolele publicate în 2014:
• 40 au fost articole originale (65,5%)
• 7 au fost editoriale sau referate (11,4%)
• 12 au fost prezentări de caz (19,7%)
• 2 au fost articole tip review (3,2%)
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 – sistemantiplagiat.ro. În 2014, din cele 371 de articole sau
abstracte primate la redacție, 12 articole au avut scor de similitudine de peste 30%.

Tabel 4.21: Accesarea online a revistei (date furnizate de De Gruyter)
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AMM

2013

2014

Număr accesări a paginii revistei

1157

3527

Număr accesări volume din revistă

991

2683

Număr accesări articole

935

2691

Număr accesări full text

826

2579
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4.10.2. 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 ultimul factor de impact calculat de 0,171.
Apare sub formă tipărită (ISSN 1841-6624) și sub formă online (ISSN 2284-5623). Editorul șef
al revistei este prof. dr. Minodora Dobreanu.
Revista are în prezenta structură a bordului editorial: opt redactori de specialitate, lector pentru calitatea limbii engleze, specialist în biostatistică medicală și design de studiu, un tehnoredactor, doi secretari de redacție și un responsabil cu site-ul: www.rrml.ro și cu monitorizarea
platformei Editorial Manager contractată prin Versita.
Revista colaborează cu peste 90 de specialiști renumiți din țară și străinătate în activitatea de
evaluare a calității științifice a materialelor publicate.
Tabel 4.22: Situația articolelor trimise spre publicare la Revista Română de Laborator în 2014
Articole

Total

%

Intrate in redacție în 2013

22

Intrate in redacție în 2013 prin Editorial Manager (15 iulie-31 dec 2013)

108

Publicate în 2014 (% din articole finalizate în 2014)

46

54%

Refuzate neîncadrare temă

13

15%

Respinse de recenzorii științifici

25

28,7%

Retrase de autori

2

2,3%

În lucru la sfârșitul anului (intrate in 2014 prin Editorial Manager)

43

Dintre cele 46 articolele cu DOI publicate in 2014:
• 34 au fost articole originale (74%)
• 8 prezentări de caz (17,2%)
• 2 au fost editoriale (4,4%)
• 2 au fost note de curs (4,4%)
Tabel 4.23: Accesarea online a revistei (date furnizate de De Gruyter)
RRML

2013

2014

Număr accesări a paginii revistei

1157

2467

Număr accesări volume din revistă

991

1876

Număr accesări articole

935

1882

Număr accesări full text

826

1804

4.10.3. The Journal of Critical Care Medicine
Revista The Journal of Critical Care Medicine este o revistă științifică internațională iniţiată
la sfârşitul anului 2014, urmând a avea o frecvenţă de apariție de 4 numere/an. Revista își
propune publicarea de articole științifice de înaltă calitate din sfera medicinii bolnavului critic, reunind un spectru larg de discipline și domenii terapeutice (anesteziologie, cardiologie,
chirurgie, medicină internă. pneumologie, medicină de urgență, neurologie, ginecologie, boli
infecțioase, etc.)
Apare sub formă tipărită (ISSN 2393-1809) și sub formă online (ISSN 2393-1817). Editorul șef
al revistei este prof. dr. Leonard Azamfirei, structura board-ului editorial fiind: 1 redactor șef,
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38 redactori de specialitate (cu renume internaţional şi număr mare de citări în sistemul ISI), 1
redactor tehnic şi 1 redactor statistician.
Site-ul oficial al revistei este: www.jccm.ro, revista fiind vizibilă şi pe platforma DeGruyter
(www.degruyter.com)
4.10.4. Catalog de semințe – Index Seminum (ISSN 1222-6750), apare cu un număr/an. Nu
are clasificare CNCS.

4.11. 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. University Press (UP) cuprinde: Editura University Press (EUP), Minitipografia (MT), Centrul de Copiere și Multimedia
(CCMM) și Librăria UMF (on site și on line).
a. Editare de carte
Total cărţi editate de la înfiinţare (1999): 553 titluri (coduri ISBN acordate pentru materiale/
cărți didactice/științifice), din care, în anul 2014: 90 titluri:
• Cărți în format printat: 76
• Cărți în format digital (CD/DVD): 14
Dintre acestea, pe anul 2014, pentru indicatorii CNCS necesari evaluării editurii:
• volume de Proceedings cu ISBN ale unor manifestări naţionale/internaţionale:
ͳͳ Joint Meeting The Fifth International Symposium of Neurocardiology NEUROCARD
2014 and The Fifth International Symposium on Noninvasive Electrocardiology. October
16th-17th, 2014, Belgrade, Serbia. Scientifica Programme and Book of abstracts. ISSN
2069-0169. ISSN-L 2069-0169.
ͳͳ Congresul Naţional de Medicina Muncii – Book of abstracts – Supliment AMM.
ͳͳ Conferința MAPACI - Boli Infecţioase – Book of abstracts – Supliment AMM.
ͳͳ Congresul studenţesc Marisiensis – Book of abstracts – Supliment AMM.
ͳͳ Sesiunea Anuală a Cadrelor Didactice a UMF Tîrgu Mureş – Book of abstracts –
Supliment AMM.
• În perioada menţionată au fost printate şi predate Redacţiei în vederea distribuirii către
abonaţi toate exemplarele Revistei Acta Medica Marisiensis (AMM) din anul 2014 (nr. 1,
2, 3, 4) - au fost printate la zi = 4 volume x 250 de exmplare fiecare = 1000 de exemplare.
Numerele 5 şi 6 sunt gata de tipar şi vor fi în curând printate şi distribuite.
Fig. 4.13: Număr de cărți publicate de University Press în 2014 vs. 2012, 2013
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b. Activitatea minitipografiei
Număr de pagini printate (datele cuprind toate paginile printate pe Minitipografie din momentul punerii în funcțiune - decembrie 2011 până la 09.01.2015): Print total: 2.731.218 pagini,
dintre care:
ͳͳ Total Black/Large – echivalent cu A3: 41.483 pagini;
ͳͳ Total Full Color + Single Color/Large – echivalent cu A3: 81.137 pagini;
ͳͳ Total Black/Small – echivalent cu A4: 1.188.256 pagini;
ͳͳ Total Full Color + Single Color/Small - echivalent cu A4: 1.297.722 pagini.
Copiatorul alb/negru achiziţionat în cursul lunii mai 2014 a printat un număr de 785.374 de
pagini. De asemenea, legitimaţiile pentru admiterea 2014, aproximativ 1800 de bucăţi x 2
exemplare = 3600 de copii au fost printate la Centru de Copiere si Multimedia.
Au fost achiziţionate: un copiator alb-negru performant, o staţie grafică cu soft-uri necesare şi
o maşină de broşat.
Fig. 4.14: Număr de pagini tipărite de University Press în 2014 vs. 2013, 2012.

Prin Proiectul POSDRU/86/1.2/S/58609 “Tehnologii avansate pentru calitate în universitatea orientată spre viitor” au fost printate şi distribuite autorilor un număr record de titluri. În
prezent ne aflăm în situaţia de îndeplinire adecvată a indicatorilor din proiect: tipărirea a peste
34.000 de volume. Ultimele tiraje au fost pentru:
ͳͳ Ghidul rapid de utilizare RoELME: 5.000 buc;
ͳͳ Manualul utilizatorului RoELME: 1.500 buc;
ͳͳ Ghidul studentului: 4.500 buc.
Cu aceste ultime tipărituri indicatorii sunt depăşiţi şi ne apropiem de aproximativ 40.000 de
volume printate.
c. Librăria Universității
• Stocul de carte didactică provenită de la Litografia UMF (cursuri, manuale, îndreptare
pentru lucrările practice, alte materiale didactice) la data de 01.01.2015 era de 3997 bucăţi, cu un sold de 33407,65, faţă de un stoc de 4.328 bucăți cu un sold de 35.240,70 lei,
la 31.12.2013.
• Stocul din cartea ECN pentru examenul de rezidențiat era la 01.01.2015 de 217 de bucăţi
cu un sold de 25.172,00 lei, faţă de 31.01.2013 este de 570 de bucăți cu un sold de 66.120
lei şi faţă de 659 bucăți cu un sold de 76.444 lei, la data de 01.01.2013. Până în prezent
s-au vândut 442 exemplare – 51.272 lei.
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•
•

În prezent cărțile se pot procura on-site (loco) de la Librăria UMF cu sediul în clădirea
University Press, dar şi on-line, la adresa http://librarie.umftgm.ro/.
Libraria on-line a fost inaugurată în data de 01.02.2014, în acelaşi timp cu lansarea noului
manual de Biologie LR şi LM pentru admiterea la Facultatea de medicină şi Facultatea de
medicină dentară.
Tabel 4.24: Situația vânzărilor prin librărie
Nr. exemplare
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Valoare (lei)

Vânzări directe

4.974

276.253

Vânzări online

1.086

145.671

Vânzări total

6.060

421.924
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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.
Programul de
studii

Medicină

Medicină
Dentara

Specializarea

Indice de
ocupare cu
titulari%

Indice de ocupare cu titulari
şi asistenţi
determin.%

Indice de
ocupare cu
personal netitularizat%

Indice de
acoperire cu
profesori si
conf.%

Medicină – română

61,53

71,25

38,47

22,24

Medicină – maghiară

57,23

69,92

42,77

20,94

Medicină – engleză

53,24

57,45

46,76

24,58

Asistenţă medicală
generală

57,14

65,44

42,86

16,24

Moaşe

57,81

57,81

42,19

25,22

Nutriţie şi dietetică

60,96

71,25

39,04

25,37

Balneofiziokinetoterapie şi
recuperare

45,49

53,58

54,51

22,78

Educaţie fizică şi
sportivă

36,18

53,64

63,82

35,84

Master Managementul
serviciilor de sănătate

62,37

62,37

37,63

73,76

Master Laborator clinic

28,75

28,75

71,25

37,50

Master Terapie fizică şi
reabilitare funcţională

48,05

48,05

51,95

58,74

Master Nutriţie clinică
şi comunitară

38,20

38,20

61,80

47,75

Medicină Dentară –
română

56,14

63,71

43,86

14,82

Medicină Dentară –
maghiară

45,24

58,04

54,76

11,88

Medicină Dentară –
engleză

31,38

31,38

68,62

19,68

Tehnica Dentară

39,48

41,36

60,52

9,17

Master Tehnologii
protetice pe
implanturi

44,70

44,70

55,30

75,51
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Farmacie

Farmacie – română

59,03

65,05

40,97

34,67

Farmacie – maghiară

45,01

61,86

54,99

23,57

Asistență farmacie

50,83

61,51

49,17

32,04

Master MCMAM

10,64

10,64

89,36

15,96

Master Cosmetologie
și dermofarmacie

41,58

41,58

58,42

74,26

Master Biotehnologie
medicală

39,00

39,00

61,00

73,00

Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice înregistrează un trend ascendent, la nivel
de universitate fiind de 64,42%, față de 61,62% în anul anterior și 59,02% în anul 2012.
Fig. 5.1. Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice

Fig. 5.2. Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice de profesor şi conferențiar
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Dacă luăm însă și rezultatele aplicării strategiei de încadrare în numărul maxim de 28 de ore/
săpt, ceea ce include reducerea numărului de ore, mai ales în anii superiori, modificare demarată cu anul I, în urmă cu 3 ani, prognozăm un grad de ocupare, cu personalul actual de
66,52% fără a lua în calculla obținerea acestor cifre, concursurile pe posturi didactice care se
vor desfășura în anul 2015.
Fig. 5.3. Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice luând în considerarea
modificarea planurilor de învățământ prin reducerea numărului de ore.

Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice de conferențiar și profesor înregistrează
la nivel de universitate un trend ascendent, există însă un grad de ocupare de 27,92% față de
24,81 % în anul anterior.
Fig. 5.4. Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice de profesor şi conferențiar
universitar luând în considerarea modificarea planurilor de învățământ prin reducerea
numărului de ore.

Dacă luăm însă și rezultatele aplicării strategiei de încadrare în numărul maxim de 28 de ore/
săpt, ceea ce include reducerea numărului de ore, mai ales în anii superiori, modificare demarată cu anul I, în urmă cu 3 ani, prognozăm un grad de ocupare, cu personalul actual de
70,29%, în 2015, (27,92% profesori și conferențiari) fără a lua în calcul, la obținerea acestor
cifre, concursurile pe posturi didactice care se desfășoră în anul 2015.
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Fig. 5.5. Situația ocupărilor posturilor didactice luând în considerarea modificarea
planurilor de învățământ prin reducerea numărului de ore.

50

51

100

230,36

117,72

49,64

49,88

4,48

12,73

12,86

Medicină – română

Medicină – maghiară

Medicină – engleză

Asistenţă medicală generală

Moaşe

Nutriţie şi dietetică

BFK

27,37

5,43

5,9

Asistenţă farmacie

Master Farmacie

Tehnica Dentară

Farmacie - maghiară

8,51

Medicină dentară – engleză

3,96

3,76

Medicină dentară – maghiară

39,66

33,91

Medicină Dentară – română

Farmacie - română

72,99

Master Medicină

Master Medicină dentară

8,65

21,14

Educaţie fizică şi sportivă

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

Specializarea

Nr.total
posturi did
aferent programului de
studiu

1,82

2,76

12,32

23,41

1,77

3,36

1,18

15,34

40,98

9,68

3,13

5,85

7,76

2,59

28,5

26,43

67,37

141,75

Nr. total posturi did acoperite cu pers
titularizat

30,85

50,83

45,01

59,03

44,70

39,48

31,38

45,24

56,14

45,79

36,18

45,49

60,96

57,81

57,14

53,24

57,23

61,53

%

1,82

3,34

16,93

25,8

1,77

3,52

1,18

19,68

46,50

9,68

4,64

6,89

9,07

2,59

32,64

28,52

82,31

164,12

Nr.total
posturi did
acoperite cu
pers tit+per
determinată

30,85

61,51

61,86

65,05

44,70

41,36

31,38

58,04

63,71

45,79

53,64

53,58

71,25

57,81

65,44

57,45

69,92

71,25

%

3,26

1,74

6,45

13,75

2,99

0,78

0,74

4,03

10,82

11,85

3,1

2,93

3,23

1,13

8,1

12,20

24,65

51,24

Nr. total posturi profesori
si conferenţiari

Tabel 5.2. Situația gradului de ocupare pe programe de studiu

55,25

32,04

23,57

34,67

75,51

9,17

19,68

11,88

14,82

56,05

35,84

22,78

25,37

25,22

16,24

24,58

20,94

22,24

%

5.2. Situația gradului de ocupare cu personal titularizat și asistenți pe perioadă determinată

1,07

0,84

3,81

10,82

1,39

0,31

0,41

3,71

5,89

6,27

1,85

1,23

2,13

1,13

3,58

6,36

19,85

39,33

Nr. total
posturi prof+
conf ocupate
cu pers titularizat

58,79

30,43

30,93

46,22

78,53

9,23

34,75

24,19

14,37

64,77

59,11

21,03

27,45

43,63

12,56

24,06

29,46

27,75

%
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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 01.01.2015 un total de 718 angajaţi
dintre care:
•
•
•

461 personal didactic (64,21% din total angajaţi),
170 personal didactic auxiliar (23,68% din total angajaţi)
87 personal contractual (12,11% din total angajaţi).

Situația posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic la 01 ianuarie 2015 este redată în Tabelul 5.3.
Personalul care deserveşte căminele şi cantina ( 29 salariaţi) este salarizat prin autofinanţare.
Personalul didactic al UMF Tîrgu Mureş este titularizat prin concurs conform prevederilor legale şi a Metodologiei proprii de concurs.
Situația gradului de ocupare la 1 ianuarie 2015 este redată în Tabelul 5.2.
La 1 ianuarie 2015, analiza distribuţiei pe posturi academice la nivelul UMF evidenţiază următoarea structură: din numărul de 708,95 posturi didactice legal constituite:
396 sunt ocupate de titulari ( 55,86%), 461 sunt ocupate de titulari şi asistenţi universitari
pe durată determinată ( 65,03%)
• 247,95 sunt vacante ( 34,97%) - acoperite prin fracţiuni de posturi de cadrele didactice ale
universităţii cât şi de personal didactic asociat.
Din totalul cadrelor didactice, 47 sunt profesori, 63 conferenţiari, 154 şef de lucrări / lectori,
132 asistenţi universitari titulari şi 65 asistenţi universitari pe durată determinată.
•

La 1 ianuarie 2015 dintre cadrele didactice titulare 27,78% au titlul de profesor şi conferenţiar.
Strategiile de resurse umane ale universităţii includ obiective strategice cu impact calitativ şi
cantitativ asupra personalului. Obiectivul 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 2016.
În ultimii ani instituțiile de învățământ superior au dobândit o mai mare autonomie în ceea ce
privește gestionarea corpului didactic.
Din totalul de 396 cadre didactice titulare, un număr de 362 sunt doctori în ştiinţe ( 91,41% din
totalul cadrelor didactice titulare) din care şefi lucrări: 154 şi asistenţi: 98.
Pentru semestrul I al anului universitar 2014 / 2015 au fost ocupate prin concurs 56 de posturi
didactice ( 4 posturi de profesori universitari, 14 posturi de conferenţiar, 29 posturi de şef
de lucrări şi 9 posturi de asistent universitar) din care 43 posturi au fost ocupate de cadrele
didactice ale universităţii şi 13 posturi au fost ocupate de personal din afara instituţiei ( 1 conferenţiar, 5 şefi de lucrări şi 7 asistenţi universitari).
Analizând resursa umană a Universităţii în raport cu numărul total al studenţilor la nivel de
licenţă rezultă un număr de 7,32 studenţi la 1 cadru didactic. Personalul didactic asociat are
pregătirea corespunzătoare şi a fost angajat cu respectarea legislaţiei în vigoare.
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Fig. 5.6: Situația posturilor didactice la 1 ianuarie 2015

Fig. 5.7. Situația personalului angajat, în dinamică
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2

1

crt.

Nr.

prof.

Vacante

4
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0

5
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0

7

8
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65

0

5,27

19

85,7
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Total posturi

0

42

53

366

461

Ocupate

Nr. posturi

Vacante

5,78

28,92

39

5,78

70,92

92

180,03 546,03

253,73 714,73

normate

Total
posturi
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cercetare
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personalului

Numărul

87

adm)

(TESA
şi

nedidactic

personalului

Numărul

2

2

11

15
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Profesori

Tabel 5.3: Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic

Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic la 01 IANUARIE 2015

Vacante
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Personal didactic (rd. 3+5+7+9)

din care: femei (rd. 4+6+8+10)

Profesori

din care: femei

Conferenţiari

din care: femei

Şef lucrări

din care: femei

Asistenţi

din care: femei

Profesori consultanți

Personal didactic auxiliar

Personal administrativ

Personal de întreţinere şi operațional

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nr. crt Categorii de personal

111

1

174

15

117

197

91

154

37

63

20

47

265

461

Persoane
încadrate

1

<25

2

9

9

23

1

1

10

24

25-29

2

19

34

46

5

9

1

1

40

56

30-34

5

1

26

39

69

17

38

5

8

61

115

35-39

18

31
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27

25

35

6

7

2

3
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40-44

25

41

8

18

31

50

8
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4

8

51
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45-49

24
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4

8

7
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14

5

10

26

45

50-54

Tabel 5.4: Personalul încadrat pe categorii de personal şi grupe de vârstă (ani)

5.4. Personalul încadrat pe categorii de personal şi grupe de vârstă la 01 IANUARIE 2015
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5.5. Situația 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

397,72

15.130.913

2.663

5.681,90

Asistență medicală

49,88

1.337.014

364

3.673,12

Moaşe

4,48

93.759

23

4.076,48

Nutriție şi dietetică

12,73

451.174

130

3.470,57

BFK

12,86

529.744

145

3.653,41

Educație fizică

8,65

285.421

73

3.909,88

Master Managementul
serviciilor de sănătate

4,65

67.832

28

2.422,57

Master Laborator clinic

3,2

85.214

34

2.506,29

Master Terapie fizică şi
reabilitare funcțională

7,95

182.920

73

2.505,75

Master Nutriție clinică şi
comunitară

5,34

158.305

61

2.595,16

110,66

4.005.540

783

5.115,63

Tehnica Dentara

8,51

357.054

94

3.798,45

Master Tehnologii protetice
pe implanturi

3,96

59.944

24

2.497,67

Farmacie

67,03

3.159.981

607

5.205,90

Asistență farmacie

5,43

132.390

38

3.483,95

Master MCMAM

1,88

27.218

11

2.474,36

Master Cosmetologie şi
dermofarmacie

2,02

49.825

21

2.372,62

Master Biotehnologie
medicală

2,00

61.002

21

2.904,86

707,48

26.175.250

5.193

Medicină dentară

TOTAL

Fig. 5.8. Evaluare comparativă a cheltuielilor salariale pe programe de studii – licență
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Fig. 5.9. Evaluare comparativă a cheltuielilor salariale pe programe de studii –master.
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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 legislația în vigoare
în ceea ce priveşte ocuparea posturilor vacante din instituţiile publice. Această situație a creat
numeroase disfuncționalități în 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, pensionări, demisii etc.).
La nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş situaţia posturilor vacante la
01.01.2015 este următoarea :
Posturi personal didactic:
• la Facultatea de Medicină
• la Facultatea de Medicină Dentară
• la Facultatea de Farmacie
• la Şcoala Doctorală			

=
=
=
=
=

253,73 dintre care:
180,03
39
28,92
5,78

În anul 2014 şi-au încetat activitatea în Universitate un număr de 10 cadre didactice:
1 profesor universitar, 1 conferențiar şi 8 asistenţi universitari.
Posturi vacante personal didactic auxiliar =
103
Posturi vacante personal nedidactic
=
51
Posturi vacante la personalul finanţat din subvenţii cămine - cantină şi venituri proprii aferente
=
6
acestora:
Scăderea ponderii posturilor ocupate cu titulari de la 70,1% (01.10.2009) la 64,69%
(01.10.2010), la 61,8% (01.10.2011) la 59,76% (01.10.2012) la 57,24% (01.10.2013), 56,16% (
01.10.2014) este un proces a cărui trendinţă de scădere se menţine având în vedere criteriile
de ocupare a posturilor şi în special a posturilor didactice de nivel superior dar și datorită
creșterii numărului de studenți. Datorită faptului ca începând cu anul 2013 s-au angajat asistenţi universitari pe durată determinată, la 1 ianuarie 2015 s-a ajuns la un grad de ocupare a
posturilor în creștere, de 65,03%.
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7. SITUAȚIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII
7.1. Execuția bugetară
În conformitate cu dispozițiile art. 28 alin (9) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg.
Mureș, prin Serviciul Financiar-Contabil, a întocmit la 31 decembrie 2014 situațiile financiare
conform prevederilor normelor privind încheierea execuției bugetare și a normelor privind
întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014
elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.
Situațiile financiare întocmite se compun din bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația
fluxurilor de trezorerie, contul de execuție bugetară și anexe, fiind destinate să ofere o imagine
fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații referitoare la activitatea desfășurată de instituția noastră în anul 2014 și să confirme că aceasta își desfășoară
activitatea în condiții de continuitate.
Situațiile financiare și anexele încheiate la data de 31.12.2014 se bazează pe datele din contabilitatea analitică și sintetică a instituției, ținute la zi conform prevederilor legale în vigoare.
Veniturile şi cheltuielile aferente anului 2014 au fost înregistrate în contabilitate cronologic și
sistematic, în conturi analitice și sintetice pe structura clasificației bugetare în vigoare.
Veniturile totale realizate, după natura și sursa lor, la sfârșitul anului 2014 au fost de
70.335.227 lei, din care:
• sume primite de la M.E.N. - finanțarea institutionala
31.849.039 lei
• venituri proprii din taxe și alte venituri în învățământ
20.196.431 lei
• venituri din donații și sponsorizări
29.344 lei
• venituri din activitatea de cercetare
2.229.307 lei
• alocații de la buget cu destinație specială
5.932.548 lei
• venituri ale activit. autofinanțate(Rev.Medicală și Ed.Univ.Press) 126.147 lei
• venituri proprii cămine-cantine
2.104.851 lei
• sume provenite din finanțare nerambursabilă
7.872.560 lei

Fig. 7.1. Veniturile Universității pe surse, 2014 vs. 2013 (în milioane lei).

Cheltuielile (plăţile) totale la sfârșitul anului 2014, înregistrate după natura și destinația lor,
pe surse de finanțare, pe articole și alineate conform clasificației bugetare în vigoare, au fost
de 67.862.095 lei, din care:
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ͳ cheltuieli de personal
38.842.205 lei
ͳ cheltuieli cu stocuri,materiale consumabile, lucrări și servicii executate de terţi
14.792.554 lei
ͳ cheltuieli de capital
8.238.561 lei
ͳ cheltuieli pentru transport studenți
20.241 lei
ͳ burse
5.968.534 lei
Fig. 7.2. Cheltuielile Universității pe categorii de cheltuieli, 2014 vs. 2013 (în milioane lei).

7.2. Situația financiară a Universității pe surse de finanțare
7.2.1. Finanțarea de bază
Având în vedere numărul de studenți echivalenți și indicatorii de calitate propuși de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, U.M.F. Tg. Mureşş a primit de la
Ministerul Educației Naționale, în anul 2014, ca finanțarea de bază, suma de 31.849.039 lei.
Sumele primite de la minister ca finanțare de bază au fost utilizate astfel:
ͳ cheltuieli de personal
29.360.936 lei
ͳ cheltuieli pentru bunuri și servicii
824.562 lei
Total plați
30.185.498 lei
7.2.2. Venituri proprii ale universității
Veniturile proprii ale universității realizate din taxe și alte venituri în învățământ în anul 2014
au fost de 20.196.431 lei.
Plățile efectuate în anul 2014 din venituri proprii au fost:
ͳ cheltuieli de personal
ͳ cheltuieli pentru bunuri și servicii
ͳ cheltuieli de capital
ͳ burse
Total plați
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5.504.349 lei
9.537.980 lei
6.433.138 lei
326.228 lei
21.801.695 lei

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

7.2.3. Venituri din activitatea de cercetare
În anul 2014,U.M.F. Tg. Mureş a realizat venituri din activitatea de cercetare ştiinţifică în valoare de 2.229.307 lei. Din sumele încasate au fost efectuate plăţi pentru:
		
ͳͳ cheltuieli de personal
1.315.856 lei
ͳͳ cheltuieli pentru bunuri şi servicii
667.885 lei
ͳͳ cheltuieli de capital
67.022 lei
			
2.050.763 lei
Total plaţi
7.2.4. Alocaţii de la buget cu destinaţie specială
Pentru finanţarea complementară, în anul 2014, universitatea a primit de la Ministerul Educaţiei Naţionale suma de 5.932.548 lei, repartizată astfel:
ͳͳ subvenţii pentru cămine-cantine
1.430.907 lei
		
ͳͳ reabilitări spaţii de învăţământ
0 lei
ͳͳ burse
2.611.753 lei
		
ͳͳ transport studenţi
189.888 lei
			
ͳͳ obiective de investiţii noi şi în continuare
1.700.000 lei
Plăţi efectuate din alocaţii de la buget cu destinaţie specială:
ͳͳ cheltuieli de personal
ͳͳ cheltuieli pentru bunuri şi servicii
ͳͳ cheltuieli de capital
ͳͳ transport studenţi
ͳͳ burse
		
Total plaţi
				

293.431 lei
1.008.182 lei
1.700.000 lei
20.241 lei
2.666.787 lei
5.688.641 lei

7.2.5. Venituri proprii cămine-cantine
Veniturile proprii realizate din activitatea căminelor şi cantinei în anul 2014 au fost de
2.104.851 lei. Din veniturile proprii ale căminelor şi cantinei s-au efectuat următoarele plăţi:
ͳͳ cheltuieli de personal
		
210.886 lei
ͳͳ cheltuieli pentru bunuri şi servicii
2.290.714 lei
ͳͳ cheltuieli de capital
2.711 lei
Total plăţi
				
2.504.311 lei
7.2.6. Venituri provenite din fonduri externe nerambursabile
În anul 2014 universitatea a încasat suma de 2.026.509 lei din finanţare externă pentru programele Erasmus. Sumele au fost utilizate pentru următoarele destinaţii:
ͳͳ cheltuieli de personal
126.201 lei
ͳͳ cheltuieli pentru bunuri şi servicii				
33.761 lei
ͳͳ burse
1.505.438 lei
		
Total plaţi
1.665.400 lei
			
Pentru finanţarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă postaderare în anul 2014
au fost utilizate sumele încasate de la AMPOSDRU cf cereri rambursare depuse în valoare de
5.832.034 lei.
61

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2014

Pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă postaderare au fost efectuate următoarele plăţi:
ͳͳ cheltuieli de personal
2.030.200 lei
		
ͳͳ cheltuieli pentru bunuri şi servicii
343.722 lei
ͳͳ cheltuieli de capital
35.690 lei
ͳͳ burse
1.470.081 lei
				
3.879.693 lei
Total plaţi

7.3. Situaţia financiară a Universităţii pe tipuri de cheltuieli
Cheltuielile (plăţile) totale aferente anului 2014, înregistrate după natura şi destinaţia lor, pe
articole şi alineate conform clasificaţiei bugetare în vigoare, au fost de 67.862.095 lei,din care:
ͳͳ cheltuieli de personal, din care:				
38.842.205 lei
·· cheltuielile cu salarii					
29.662.646 lei
·· contribuţii aferente salariilor				
7.896.064 lei
·· tichete de masa					
1.283.495 lei
			
ͳͳ cheltuieli de capital, total, din care:
8.238.561 lei
·· lucrări de investiţii în continuare(de la buget)
1.700.000 lei
·· lucrări de investiţii în continuare (din venituri proprii)
4.123.264 lei
·· reabilitări imobile (de la buget)
0 lei
·· reabilitări imobile (din venituri proprii)
805.596 lei
·· dotări independente, din care:			
1.609.701 lei
·· dotări independente din venituri proprii
1.504.278 lei
·· dotări independente din contracte de cercetare 67.022 lei
·· dotări independente din fonduri ext neramb
35.690 lei
·· dotări independente din venituri cămine
2.711 lei
ͳͳ cheltuieli pentru transport studenţi
20.241 lei
		
ͳͳ burse total, din care:
5.968.534 lei
·· burse din venituri proprii
326.128 lei
·· burse din alocaţii bugetare
2.666.787 lei
·· burse din fonduri ERASMUS
1.505.438 lei
·· burse din fonduri POSDRU
1.470.081 lei
ͳͳ cheltuieli cu stocuri, materiale consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi, total
din care:
					
14.792.554 lei
·· utilităţi (energ elect, gaz,apă-canal-salubritate) 		
3.151.289 lei
·· materiale consumabile pt.desf. activităţii curente
5.554.879 lei
·· bunuri de natura obiectelor de inventar
757.676 lei
·· cărţi,publicaţii şi materiale documentare
582.697 lei
·· deplasari (transport + cazare)
451.864 lei
·· taxă participări la manifestări ştiinţifice
92.923 lei
·· reparaţii curente
1.594.229 lei
·· poştă,telecomunicaţii,internet
244.900 lei
·· consultanţă şi expertiză
158.618 lei
62

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

· servicii de curățenie
501.103 lei
· servicii întreținere aparatură de laborator
141.672 lei
· servicii de pază și protecție
318.351 lei
· servicii de preparare și distribuire a hranei
193.411 lei
· evaluare programe de studii-ARACIS
127.388 lei
La finele anului 2014 universitatea nu înregistrează plăți restante către furnizorii de bunuri,
servicii şi utilități.
Obligațiile față 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
restanțe la plata acestora.
Creditele bugetare au fost utilizate în limita prevederilor şi destinațiilor din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru cheltuieli angajate, lichidate și ordonanțate la plată în condițiile legii.

7.4. Burse pentru studenți
Tabel 7.1. Situația sintetică privind repartizarea burselor pe programe de studii
Facultatea

Programul de studiu

Număr de burse

Medicină

Medicină

631

Asistență medicală generală

83

Moașe

8

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

37

Nutriție și dietetică

27

Medicină dentară
Farmacie
Total

Educație fizică și sportivă

15

Medicină dentară

196

Tehnică dentară

14

Farmacie

145

Asistență de farmacie

2

1158

Fig. 7.3. Numărul de burse alocate, pe programe de studii
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Tabel 7.2. Cheltuielile cu bursele pentru studenți
Categorii de burse

Număr de
burse

Valoare
unitară

Suma totală
/ lună

Suma plătită în
2013

Burse de studiu

794

220

127.224

1.526.689

Burse sociale

277

215

48.065

576.775

Burse pentru studenți străini, doctoranzi și rezidenți
(fără doctoranzi cu salar)

38

65/75/85
euro

10.924

131.085

Burse de merit

18

270

2.486

29.835

340/430

5.443

65.316

270

1.703

20.430

195.845

2.350.130

Burse de performanță științifică
Burse de performanță sportivă
Total

16
8
1151

Fig. 7.4. Cheltuielile Universității pe burse

Numărul total de burse alocate în anul 2014 a crescut de la 963 burse, la 1151 burse alocate,
cheltuielile totale cu bursele crescând de la 2.052.647 lei la 2.350.130 lei.
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8. SITUAȚIA ASIGURĂRII CALITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL
UNIVERSITĂȚII
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş este o universitate publică care îşi defăşoară activitatea într-un Sistem de Management al Calităţii certificat ISO 9001:2008 şi descris
în Manualul Calităţii.
Evaluarea calităţii activităţilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş în anul
2014 a fost realizată prin structuri specifice:
ͳͳ Prorectorat care are în responsabilitate evaluarea şi asigurarea calităţii;
ͳͳ Comisii pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel de facultăţi, Senat şi instituţional,
cu atribuţii care derivă din prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale documente de reglementare
internă ale universităţii;
ͳͳ Structuri organizatorice specializate - Departament de Asigurare a Calităţii,
Compartiment de Audit Intern.
Fiecare structură organizatorică pe linie de calitate a fost susţinută în procesele de evaluare de
alţi membri ai comunităţii universitare, numiţi oficial la nivel de universitate.

8.1. Evaluări interne privind calitatea educaţiei şi a serviciilor oferite de
universitate studenţilor
8.1.1 Evaluări efectuate la nivel de facultăţi:
• În cursul anului 2014 s-a elaborat prin aportul direct al Departamentului de asigurare a
calităţii proiectul Regulamentului de evaluare anuală a cadrelor didactice. Tipuri de evaluări reglementate:
ͳͳ Autoevaluarea pe baza criteriilor elaborare materiale didactice, cercetarea ştiinţifică,
recunoaşterea naţională şi internaţională, activitatea cu studenţii şi activitatea în
comunitatea academică;
ͳͳ Evaluarea anuală a cadrelor didactice de către studenţi în baza unei metodologii cu
criterii proprii de evaluare a actului didactic (predare, învăţare, evaluare);
ͳͳ Evaluarea anuală a performanţelor cadrelor didactice de către şeful ierarhic şi colegi
în baza unor criterii care vizează activitatea didactică, ştiinţifică şi în comunitatea
academică.
Regulamentul a fost supus dezbaterii la nivel instituţional, urmând a se aplica începând cu
anul 2015.
Ref.: http://www.umftgm.ro/universitate/consultarea-comunitatii-academice.html
8.1.2 Evaluări la nivel instituţional:
• Evaluare internă privind gradul de satisfacţie al studenţilor şi cadrelor didactice în legătură
cu serviciile oferite de universitate, bibliotecă, microcantină, cămine. Apreciere medie:
bună. Din analiza efectuată de department, aceste servicii au fost apreciate ca medie cu
calificativul bine. Printre punctele identificate ca necesitând îmbunătăţiri sau fiind nesatisfăcătoare, respectiv, sugestiile de îmbunătăţire formulate se numără următoarele: a)
Bibliotecă: program prelungit al bibliotecii pe tot parcursul anului universitar; creşterea
numărului de suporturi de curs/îndreptare lucrări practice disponibile în Bibliotecă; lipsa unui copiator cu acces permanent (pe bază de cartelă); b) Cămine: modernizare şi
extindere conexiunii electrice în sălile de lectură şi a celei de internet; restricţionarea
sau interzicerea fumatului în cămine; eficientizarea comunicării studenţi - serviciul social/
administrativ; c) Microcantină: diversificarea meniului microcantinei; afişarea meniului
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cantinei pe site-ul ligii studenţilor; introducerea de abonamente, card de fidelitate; d)
Secretariate: eficientizarea activităţii de secretariat la Biroul de Relaţii Internaţionale; îmbunătăţirea comunicării secretariat – studenţi.
Referință:
http://www.umftgm.ro/fileadmin/man_calit/RDAC-2014-02_RAPORT_EVALUARE_SATISFACTIE.pdf

8.2. Evaluări externe
•

•

Evaluări ARACIS în vederea evaluării periodice / autorizării unor programe de studii de
licenţă. În urma evaluărilor ARACIS au fost autorizate programele de studii Medicină Dentară în limba engleză (Hotărârea Consiliului ARACIS din 25.06.2014, calificativ Încredere)
şi Cosmetică medicală şi tehnologia produsului Cosmetic (Hotărârea Consiliului ARACIS
din 29.01.2015, calificativ Încredere), în cadrul Facultăţii de Farmacie. Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a introdus o nouă calificare în Nomenclatorul CAEN
pentru programul de studii de Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic. A
fost acreditat cu calificativul Încredere programul de studii Educaţie fizică şi sportivă (Hotărârea Consiliului ARACIS din 25.06.2014). În cursul anului 2014 s-a evaluat programul de
studii Farmacie limba română şi limba maghiară, iar Consiliul ARACIS a propus Universităţii două soluţionări în acest caz: a) program de studii farmacie (limba română) – evaluare
periodică şi program de studii farmacie în limba maghiară – autorizare; b) program de
studii farmacie (limba română şi limba maghiară) – evaluare periodică.
Menţinerea certificării ISO 9001:2008 în urma evaluării efectuate de către TÜV Austria.
Procesul de certificare a fost coordonat intern de către Departamentul de Asigurare a
Calităţii.

8.3. Alte activităţi realizate în anul 2014 şi care vizează calitatea proceselor
•
•
•
•
•
•
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Revizia manualului calităţii
Referință: http://www.umftgm.ro/fileadmin/documente_oficiale/ 2013/MC.pdf
Coordonarea reviziei tuturor procedurilor operaţionale pe domenii de activitate (118 proceduri) şi introducerea de noi proceduri operaţionale (18 proceduri), revizii sau întocmiri
realizate de către entităţile organizatorice în cauză.
Sprijinirea din punct de vedere formal şi de evidenţă a introducerii de noi regulamente (6
regulamente) sau noi ediţii ale regulamentelor instituţionale (9 regulamente).
Referință:
http://www.umftgm.ro/universitate/documente-oficiale-umf/regulamente-metodologii-proceduri.html
Demararea procesului de introducere în noua platformă electronică a universităţii a procedurilor şi regulamentelor.

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

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 2014 fără modificări în componența sa, instituită în urma Deciziei rectorului nr.1114/18.11.2012.
În cursul anului 2014, Comisia de Etică a Universității de Medicină și Farmacie din Tg. Mureș a
primit 6 sesizări, s-a autosesizat o dată, s-a întrunit de 6 ori, a audiat 6 persoane și a întocmit
6 rapoarte asupra sesizărilor primite, toate rapoartele fiind postate, conform legii, pe site-ul
Universității.
Comisia de etică universitară a UMF Tîrgu Mureș a dispus următoarele măsuri:
• A hotărât sancționarea cu ”avertisment scris”, în 2 cazuri.
• A exprimat un punct de vedere într-un caz.
• A considerat sesizările ca fiind nefondate, în 3 cazuri.

9.2. Comisia de etică a cercetării științifice
În componența Comisiei de etică a cercetării științifice, în cursul anului 2014, s-a efectuat o
modificare: în locul d-lui conf. univ. Dr. Vari Camil a fost numită d-na prof. univ. Dr. Maria Titica
Dogaru.
În cursul anului calendaristic 2014, Comisia de etică a cercetării științifice a primit 120 de
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 – 20
• Teze de doctorat – 37
• Lucrări de disertație - 3
• Lucrări de licenţă – 32
• Studii – 27
• Lucrare pentru publicare – 1
Pentru 44 solicitări s-au cerut lămuriri suplimentare. Au fost primite 17 răspunsuri care, prin
informațiile suplimentare aduse, au determinat avizarea favorabilă a solicitării. Pentru 25 solicitări nu s-au primit, în cursul anului 2014, completările cerute studiile nefiind avizate de către
comisie iar 2 solicitări au fost respinse.
Au fost avizate favorabil 93 solicitări din care 16 studii experimentale pe animale: 35 studii pe
iepuri (104 de iepuri), 10 studii pe șobolani (395 șobolani) și 1 studiu pe șoareci (90 șoareci) și
1 studiu pe oi (30 oi).
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10. MANAGEMENTUL ACADEMIC
Managementul academic al Universității a avut ca obiectiv îndeplinirea măsurilor asumate în
Planul operațional pe anul 2013.

10.1.Învățământ
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
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Creșterea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, la licență, la același nivel ca
al anului anterior (de la 450 la 480 de locuri).
Asigurarea de locuri la buget pentru programele de Nutriție (10), Kinetoterapie și Recuperare (7), Educație fizică și sportivă (8), Tehnică dentară (7).
Asigurarea de locuri la buget pentru programele de masterat – 55 de locuri.
Lărgirea ofertei educaţionale la nivel de master:
ͳͳ Autorizare ARACIS la 2 noi programe de licență:
·· Cosmetologie medicală. Tehnologia produsului cosmetic
·· Medicină dentară - LE
ͳͳ Promovarea programelor de studii în mediul preuniversitar:
·· Ziua Porților Deschise, după o metodologie proprie
·· Vizite ale reprezentanților Universității la principalele licee din regiune
·· Participarea la târguri educaționale
Demararea procesului de reforma curriculară prin:
ͳͳ Continuarea demersului de reformă curiculară la nivel de Universitate sub coordonarea
prof. Richard Marz de la Universitatea de Medicină din Viena.
ͳͳ Revizuirea manualor de admitere la biologie: ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ pentru
admiterea la facultățile de medicină – LR și AZ EMBER ANATÓMIÁJA ÉS ÉLETTANA az
orvosi szakokra való felvételi vizsgához – LM.
ͳͳ Editarea manualelor de Chimie organică pentru admitere în LR și Szerves kemia în LM.
ͳͳ Activități de Abilități practice, anii III-VI
ͳͳ Eficientizarea programelor prin crearea de discipline cu trunchiuri comune
ͳͳ Asigurarea, pentru programele de 3/4 ani, a ultimului semestru din ultimul an de studii,
ca semestru de practică.
ͳͳ Creșterea numărului de cursuri opționale
ͳͳ Introducerea a 3 cursuri facultative de tip integrat
Îmbunătăţirea abilităților practice
ͳͳ Îmbunătățirea activității la Centrul de Simulare și Abilități Practice – Clădirea 24
·· Organizarea activității: Basic skills, Advanced Skills
ͳͳ Finalizarea Caietelor de abilități practice pentru programele de studii: Medicină,
Medicină Dentară și Farmacie
ͳͳ Realizarea unei platforme online pentru abilități practice
Organizarea Târgului disciplinelor la disciplinele clinice
Analiza periodică și efectuarea de corecții privitoare la procedurile de evaluare a studenților; suport instituțional pentru desfășurarea acestora
Restructurarea anului universitar, a perioadelor de sesiuni de examene
Examenul de licență
ͳͳ Corelarea bibliografiilor de licență cu cele de rezidențiat după modificările apărute în
bibliografia de rezidențiat – Book des ECN
ͳͳ Organizarea examenului de licență la toate programele de studii
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•

•

Infrastructură
ͳͳ Centrul Integrat de Învățământ Farmaceutic și Cercetări Biomedicale
·· Demararea activităților de construcție – atingerea cotei zero
ͳͳ Finalizarea și darea în folosință a Centrului de Instruire și Recuperare Salus per Aquam
Pregătirea în programele de rezidențiat
ͳͳ Organizarea examenului de rezidențiat, sesiunea noiembrie 2014

10.2. Cercetarea științifică
•
•

•

•

•
•

•

•

Infrastructură – derularea procedurilor de achiziție a Centrului avansat de cercetări medicale și farmaceutice – finalizarea contractării.
Școala Doctorală
ͳͳ Implementarea de noi standarde pentru susținerea tezelor de doctorat
ͳͳ Organizarea Conferinței doctoranzilor în decembrie 2014
Organizarea competiției interne de granturi de cercetare
ͳͳ Organizarea unei competiții de granturi interne cu extinderea acesteia și pentru
proiecte complexe de cercetare științifică (granturi colective). Astfel, au fost depuse
și evaluate de către evaluatori externi un numar de 44 granturi de cercetare științifică.
ͳͳ Alocarea resurselor financiare necesare finanțării granturilor din venituri proprii ale
Universității.
Publicații științifice
ͳͳ Implementare sistemului de publicare open access, a atribuirii codului DOI prin interfața
asigurată de sistemul De Gruyter/Versita și a utilizării platformei de management
editorial Manuscript Central în trimiterea lucrărilor și în evaluarea peer review pentru
revistele AMM și RRML.
ͳͳ Suport financiar pentru activitatea revistelor Acta Medica Marisiensis (cotate BDI) și
Revista Română de Laborator (cotare ISI cu FI) – tehnoredactare, tipărire, publicare
online (AMM)
ͳͳ Asigurarea suportului necesar verificării publicațiilor științifice prin sistemele antiplagiat
(sistemul antiplagiat.ro)
ͳͳ Recuperarea totală a restanțelor privind apariția numerelor/volumelor revistei AMM
ͳͳ Reglementarea unui sistem de publicare mai rapid și a unei forme de finanțare mai
flexibile, prin abonamente la AMM.
ͳͳ Înființarea unei noi reviste: The Journal of Critical Care Medicine și inițierea demersurilor
de cotare ISI a acesteia.
ͳͳ Suport financiar acordat cadrelor didactice pentru publicarea în revistele cu factor de
impact ridicat
Centrul de consultanță metodologică și biostatistică
ͳͳ funcționalizarea centrului
Sprijinirea depunerii de proiecte de cercetare și suport pentru derularea granturilor/ proiectelor câștigate
ͳͳ Derularea de achiziții de echipamente
ͳͳ Management al proiectelor mari prin Departamentul specializat al Universității
Programele desfășurate din fonduri structurale POSDRU
ͳͳ Suport financiar și logistic în derularea proiectelor
ͳͳ Alocări de fonduri din resursele proprii ale Universității pentru plata burselor, salariilor,
achizițiilor
Organizarea de manifestări științifice locale – congrese, simpozioane, workshopuri, școli
de vară.
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•

•

•

Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale personalului didactic
ͳͳ Aprobarea participărilor la manifestările științifice din țară/străinătate cu păstrarea
integrală a salarizării
ͳͳ Facilitarea participării la cursurile de formare psiho-pedagogică a personalului didactic
Memorial lectures cu ocazia Zilelor UMF
ͳͳ George Simu Memorial Lecture – susținută de prof. Dr. Ario Santini
ͳͳ Miskolczy Dezso Memorial Lecture – susținută de Acad. prof. Dr. Csiba Laszlo
Biblioteca
ͳͳ Achiziționarea de publicații periodice și de volume de specialitate
ͳͳ Acces la bazele de date științifice on-line în rețeaua Universității
ͳͳ Achiziția bazei de date Anelis+ și înscrierea Universității ca membru al asociației

10.3. Dezvoltarea academică
•

•

•

•

Înființarea Consorțiului universitar cu Universitatea Petru Maior
ͳͳ Demararea de proiecte de cercetare în comun
ͳͳ Organizarea masteratului de Drept sanitar
Dezvoltarea programelor de studii de 3-4 ani
ͳͳ Eficientizarea programelor prin crearea de discipline cu trunchiuri comune
ͳͳ Revizuirea planurilor de învățământ
Măsuri specifice de dezvoltare a învățământului în limba maghiară
ͳͳ Susținerea instituțională pentru evaluarea ARACIS
ͳͳ Scoaterea la concurs a tuturor posturilor solicitate de către reprezentanții liniei de
studiu în limba maghiară
ͳͳ Identificarea în statele de funcții a posturilor aferente liniei de studiu maghiare
ͳͳ Relații instituționale cu universități din Ungaria
Măsuri specifice de dezvoltare a învățământului în limba engleză
ͳͳ Editarea de cursuri în limba engleză – 90 % dintre discipline au suport de curs
ͳͳ Traducerea integrală a informațiilor legate de programele de studii, în limba engleză și
publicarea online a acestora
ͳͳ 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
Renovarea a celor 2 amfiteatre mari din Clădirea centrală și a celui de la IML.
Amenajări spații de acces în campusul central.
Amenjarea Sălii polivalente pentru examene/concursuri.
Preluarea în administrarea UMF a celor trei amfiteatre de la Spitalul Clinic Județean de
Urgență Mureș
Preluarea în administrare prin decizie CJ, a unei suprafețe de 270 mp (curte interioară a
SCJU) în vederea rezolvării problemei vestiarelor.
Reorganizarea Editurii University Press: tipografie, librărie, centru de copiere: achiziții,
proceduri de lucru, rentabilizare economică, personal dedicat
Organizarea în cadrul Dispensarului studențesc a unui punct de lucru pentru prestarea
serviciilor de medicină de familie destinat studenților
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•

•

•

Informare și comunicare
ͳͳ Actualizarea site-ului Universității și restructurarea acestuia
ͳͳ Menținerea unei interfețe trilingve (ro, hu, engl) a site-ului
ͳͳ Asigurarea transparenței deciziilor administrative – publicare on line a deciziilor CA și
a senatului
ͳͳ Transmiterea informațiilor importante prin newsletter-ul instituțional lunar
ͳͳ Organizarea periodică a unor conferințe de presă pentru popularizarea acțiunilor din
Universitate
Implementarea sistemelor de management al calității
ͳͳ Reorganizarea Departamentului de Asigurare a Calității – spațiu și personal dedicat,
RMC
ͳͳ Recertificare în urma vizitei de evaluare la un an de către TUV AUSTRIA CERT a
sistemului de management a calității, conform standardului EN ISO 9001: 2008,
pentru urmatoarele domenii de aplicabilitate: activități de învățământ superior (licență,
masterat, doctorat, rezidențiat, învățământ postuniversitar), inclusiv activitate clinică și
paraclinică (de diagnostic și tratament), în domeniile științelor biomedicale, psihologiei
și a științelor comportamentale; activități de cercetare științifică, consultanță, inovare
și transfer tehnologic; management academic și activități administrative de suport.
ͳͳ Instituirea unor sisteme de evidențe a datelor mai eficiente, actualizate în timp real
ͳͳ Elaborarea și aplicarea procedurilor pentru aplicarea Ordinului 946/2005 privind
controlul intern al documentelor.
Sisteme software de management academic
ͳͳ Darea în funcțiune a platformei digitale a Universității: e-UMF, integrată în site-ul
UMF, în vederea aplicării strategiei de îmbunătățire a interacțiunii cu studenții și cu
personalul didactic cu următoarele module:
·· Admitere
·· E-learning
·· Studenți
·· Cadre didactice
·· Cercetare științifică
·· Rezidențiat
·· Administrativ
·· Librăria online
·· Biblioteca online
·· Manifestări științifice
·· Webmail
·· Rapoarte
·· Plăți online
·· Managementul riscurilor
ͳͳ Implementarea unui sistem integrat de management academic al Universității –
University Management System (UPS)
ͳͳ Implementarea sistemului online de achiziții publice
ͳͳ Implementarea sistemului online de management al riscurilor
ͳͳ Utilizarea Sistemului Manuscript Central pentru revistele științifice AMM și RRML
ͳͳ Evaluarea cadrelor didactice de către studenți
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
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ͳͳ Realizarea unui audit extern extins pentru sistemul de management academic al
Universității în vederea upgradării acestuia
Finalizarea procedurilor pentru plațile online, prin card, a achizițiilor făcute la librăria online
Asigurarea calității – evaluări ARACIS periodice
Armonizarea deciziilor academice cu celelalte universități de profil din țară
ͳͳ Întâlniri de lucru:
·· rectorilor universităților de medicină și farmacie – București
·· decanilor facultăților de medicină, de medicină dentară și de farmacie
·· directorilor generali administrativi
Eliberare de legitimații plastifiate/card pentru toți studenții și întreg personalul Universității
Reorganizarea activității de asistență medicală la Centrul Integrat de Medicină Dentară și
obținerea avizelor de funcționare a acestuia din punct de vedere medical/epidemiologic.
Reorganizarea activității în decanate în ceea ce privește regimul actelor de studii
Formarea corpului de auditori interni în cadrul DAC
Organigrama Universității
ͳͳ Redefinirea organigramei Universității în raport cu reorganizarea și apariția unor noi
structuri administrative
ͳͳ Actualizarea statelor de funcții pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
Elaborare de regulamente, metodologii și actualizarea celor existente. Toate regulamentele și metodologiile Universității au căpătat o formă standardizată și o codificare specifică.
ͳͳ Au fost elaborate/revizuite următoarele reglementări interne:
·· Modificări în Organigrama Universității
·· Modificări în Organigrama Universității
·· Regulamentul intern al Universității
·· Metodologia de ocupare a posturilor didactice
·· Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești
·· Regulamentul de acordare a burselor studențești
·· Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Bibliotecă
·· Regulamentul de organizare a Școlii Doctorale
·· Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Biroului pentru Programe
Comunitare
·· Regulamentul de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament
efectuate în cadrul mobilităților ERASMUS
·· Regulamentul privind modul de acordare a prelungirii de activitate a cadrelor
didactice care îndeplinesc vârsta de pensionare
·· Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul
de licență
·· Regulamentul didactic și de activitate profesională
·· Regulamentul de licență
·· Regulamentul privind activitatea preparatorilor-demonstratori șia internilor
·· Regulamentul Comisiei de etică a cercetării științifice
·· Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului de asigurare a
calității
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ͳͳ S-au stabilit proceduri de lucru pentru tipuri diferite de acțiuni (etape, responsabilități,
etc.) – proceduri generale și proceduri de operare standard
·· Procedura de realizare a transferurilor și detașărilor medicilor rezidenți în alte
centre de pregătire.
·· Procedura de organizare a concursului de rezidențiat
·· Procedura de editare de carte/material didactic/științific în cadrul University
Press
·· Procedura de repartizare astudenților în căminele studențești
·· Procedura de deplasare a cadrelor didactice la manifestări științifice
·· Procedura privind evaluarea satisfacției studenților și a cadrelor didactice
privind activitatea didactică și administrația Universității
·· Procedura privind organizarea și funcționarea cercurilor științifice studențești
·· Procedura privind activitatea de tratare a reclamațiilor
·· Procedura privind instruirea legată de securitatea și sănătatea în muncă
·· Procedura privind proces de acordare a echipamentului individual de protecție

10.5. Resurse umane
•

•

•
•

Concursuri posturi didactice
ͳͳ Sesiunea de concursuri – februarie-martie 2015 – 88 posturi scoase la concurs
ͳͳ Sesiunea de concursuri pentru asistenți universitari pe perioadă determinată – 26
locuri scoase la concurs
ͳͳ Demararea în noiembrie-decembrie 2014 a concursurilor pentru sesiunea februariemartie 2015
ͳͳ Reglementări specifice fiecărui tip de concurs
Evaluarea activităților didactice și a personalului didactic auxiliar
ͳͳ S-au realizat autoevaluarea cadrelor didactice și evaluarea de către studenți
ͳͳ S-au făcut analize și rapoarte ale evaluărilor
ͳͳ S-au realizat evaluărilor personalului didactic auxiliar și nedidactic
Implementarea sistemului de cooptare a studenților și rezidenților în activități didactice
sub forma de preparatori și interni
Demersuri instituționale către spitalele din Tîrgu Mureș pentru rezolvarea integrărilor clinice a cadrelor didactice din Universitate

10.6. Recunoaștere internațională
•

Best Regional University - European Business Assembly şi The Club of Rectors of Europe
au nominalizat Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş pentru premiul
internaţional - Best Regional University si pentru titlul - Best Manager of the Year.

10.7. 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 - a fost extins și s-au revizuit criteriile de acordare a
burselor și cuantumul acestora – burse sociale, burse de merit, burse de performanță
științifică, burse de merit pentru performanțe sportive
Întâlniri periodice ale conducerii Universității cu studenții
Sprijinirea financiară a tuturor organizațiilor studențești din UMF (Chirurgie, Med. dentară, Med de urgență)
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10.8. Relația cu societatea
•

•
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Relații publice
ͳͳ s-au realizat și s-au actualizat materialele de informare și promoționale, specifice
Universității, filmul Universității
ͳͳ s-a actualizat galeria media a Universității
ͳͳ s-au transmis către presă buletine informative periodice
Viața culturală a Universității – manifestări culturale în parteneriat cu Filarmonica din Tîrgu Mureș și cu alte instituții de cultură:
ͳͳ Concerte desfășurate sub egida Filarmonicii în cadrul Zilelor Muzicale Tîrgumureșene
·· Concertul cameral al octetului de suflători ai Filarmonicii din Tîrgu Mureș
ͳͳ Vizite ale unor personalități culturale în Universitate:
·· Program de voluntariat în parteneriat cu Filarmonica de Stat
·· Arta în suflet de medic – expoziția de arte plastice
·· Vizite ale unor personalități culturale în Universitate:
·· Spectacolul internațional: Vă place tango? Răzvan Suma, Analia Selis, Julio
Santillan
·· Conferința: Medicina de Război. Experiențe trăite pe front. Adelin Petrișor
·· Răzvan Teodorescu – Promoția 2014
·· Concertul extraordinar: Duelul viorilor Guarnieri și Stradivarius susținut de
Gabriel Croitoru, Liviu Prunaru și pianistul Horea Mihail
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11. SITUAȚIA INSERȚIEI PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR
Piața muncii pentru absolvenții UMF Tîrgu Mureș este preponderentă în programele de rezidențiat ale fiecărui domeniu de studiu.
Tabel 11.1: Număr de absolvenţi înscrişi la rezidenţiat pe programe de studii
Total nr. absolvenţi

Nr. absolvenţi care au promovat
rezidențiatul

%

Medicină

181

173

95,5%

Medicină dentară

42

14

34,1%

Programul de studiu

Farmacie

21

7

77,7%

Total

232

194

83,62%

Tabel 11.2: Specializările alese în urma concursului de rezidențiat
Specializări medicale alese

Număr
Medicină

Anatomie patologica

5

Anestezie si Terapie Intensiva

17

Boli infecțioase

5

Cardiologie

13

Chirurgie cardiovasculara

2

Chirurgie generala

9

Chirurgie orala si maxilo-faciala

1

Chirurgie pediatrica

1

Chirurgie vasculara

2

Dermatovenerologie

1

Diabet zaharat, Nutriție si boli metabolice

4

Endocrinologie

5

Gastroenterologie

5

Hematologie

2

Medicina de familie

7

Medicina de laborator

2

Medicina interna

10

Medicina legala

2

Nefrologie

3

Neonatologie

2

Neurochirurgie

4

Neurologie

8

Obstetrică – Ginecologie

5

Oftalmologie

3
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Oncologie medicala

1

Ortopedie si traumatologie

5

Otorinolaringologie

3

Pediatrie

17

Psihiatrie

16

Radiologie – imagistica medicala

4

Reumatologie

5

Urologie

4
Medicină dentară

Chirurgie dento-alveolară

2

Endodonție

3

Ortodonție si ortopedie dento – faciala

1

Parodontologie

3

Protetica dentara

5
Farmacie

Farmacie clinica

3

Laborator farmaceutic

4

Tabel 11.3. Număr de absolvenţi admişi la doctorat in 2014, pe programe de studii
Nr. absolvenţi UMF Tîrgu Mureş
(ant 2014)

Nr. absolvenţi UMF Tîrgu
Mureş-2014

Medicină

33

-

Farmacie

5

-

Medicină dentară

6

-

Programul de studiu

Tabel 11.4: Număr de absolvenţi admişi la masterat in 2014, pe programe de studii
Nr. absolvenţi UMF
Tîrgu Mureş (ant 2014)

Nr. absolvenţi UMF
Tîrgu Mureş-2014

27

1

Laborator clinic

-

1

Controlul medicamentului, alimentului şi mediului

5

5

Managementul serviciilor de sănătate

10

18

Terapie fizică şi reabilitare funcţională

6

32

Nutriţie clinică şi comunitară

3

23

Cosmetologie şi Dermatofarmacie

5

14

Biotehnologie

7

12

Tehnologii protetice pe implanturi

5

5

Programul de studiu
Cercetare științifică medico - farmaceutică
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Situaţia absolvenţilor de la linia maghiară
ͳͳ Facultatea de Medicină. În anul 2014 au absolvit 147 de studenţi. Dintre aceştia, 92
absolvenţi au susţinut examenul de rezidenţiat, 87 au promovat acest examen, 5 nu
l-au promovat. Dintre cei 147 de absolvenţi, 16 au plecat în străinătate (15 în Ungaria, 1
în Germania) iar 11 așteaptă eliberarea diplomelor pentru a pleca. Pentru 33 absolvenți
nu sunt date.
ͳͳ Facultatea de Medicină Dentară. În anul 2014 au absolvit 57 de studenţi. Dintre aceştia,
20 absolvenţi au susţinut examenul de rezidenţiat, 18 au promovat acest examen.
Dintre cei 57 de absolvenţi, 7 au plecat în Ungaria, 16 lucrează în țară iar pentru ceilalţi
14 nu sunt date.
ͳͳ Facultatea de Farmacie. În anul 2014 au absolvit 54 de studenţi. Dintre aceştia, 5 s-au
prezentat și au promovat examenul de rezidențiat. 28 absolvenţi lucrează în ţară, 2 au
plecat în Ungaria iar pentru 19 nu sunt date.
Nu exista date cu privire la numărul de absolvenţi angajaţi în alt sistem decât rezidenţiat. Este
necesară conceperea și utilizarea permanentă a unui sistem care să urmărească inserția profesională a absolvenților care nu intră în sistemul de rezidențiat și ulterior după terminarea
rezidențiatului.
Tabel 11.5: 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

Medicină dentară

Farmacie

35

5

1
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12. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Principalele orientări și obiective ale Departamentului de Relații Internaționale (DRI) în anul
2014 au fost să-si extindă și să-și intensifice formele de cooperare internațională, să fie inovatoare și vizionară în relațiile sale cu toți partenerii, atât din statele europene cât și din cele
non-europene, iar prin valorile pe care le promovează să sporească renumele Universității de
Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.
Sintetizate, principalele orientări și obiective ale Departamentului de Relații Internaționale în
anul 2014, au fost similare celor din anii anterior:
•

•
•
•

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.

Şi în anul 2014 DRI s-a concentrat pe demararea procesului de internaționalizare, internaționalizarea fiind și unul din obiectivele strategice ale Comisiei Europene privind învățământul
superior. La momentul apariției conceptului de internaționalizare, acesta a fost definit prin
“promovarea unui climat de mai mare apreciere pentru înțelegere a altor culturi, limbi si moduri diferite de abordare şi analiza problemelor”. În prezent, internaționalizarea este văzuta
ca proces de îmbunătăţire a pregătirii studenților pentru o lume globalizată, internaționalizarea curriculum-ului, îmbunătăţirea mediului academic şi consolidarea profilului instituțiilor
de învăţământ superior şi a reputației internaţionale. În consecinţă, prin internaționalizare
înțelegem o deschidere largă către Europa și întreaga lume, pentru studii și stagii de practică/
cercetare pentru studenți, și pentru programe de predare/formare pentru cadrele didactice.
Obiectivele pe care universitatea urmărește să le realizeze prin internaționalizare sunt: dezvoltarea și armonizarea curriculară în concordanță cu standardele europene, crearea unui învățământ superior modern, modernizarea infrastructurii suport pentru educație, dezvoltarea
si extinderea relațiilor cu beneficiarii de pe piața muncii din întreaga comunitate europeană.
În relațiile sale cu partenerii UMF Tîrgu Mureș se obligă să promoveze toleranța, să combată
xenofobia, rasismul și să ofere șanse egale de participare în toate programele DRI, tuturor
membrilor comunității academice, fără discriminare de orice fel. În același timp se obligă să
trateze conform acelorași principii toți partenerii externi care efectuează mobilități la UMF
Tîrgu Mureș.

12.1 Structura Departamentului de Relaţii Internaţionale
Departamentului de Relaţii Internaţionale este plasat sub directa responsabilitate a Rectorului
și a unui Prorector responsabil cu Relațiile Internaționale. El cuprinde şi Biroul pentru Programe Comunitare (BPC) care funcţionează în baza următoarelor regulamente şi proceduri:
ͳͳ pe baza unui regulament elaborat în anul 2012 - Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea Biroului pentru Programe Comunitare.
ͳͳ pe baza unor proceduri operaţionale elaborate tot în anul 2012, și revizuite în 2013
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pentru fiecare din cele 4 tipuri de activităţi care se desfăşoară prin BPC: „outgoing
students”, „incomming students”, „outgoing teachers”, „incomming teachers”.
BPC are o organigramă specifică care cuprinde:
ͳͳ Coordonatorul Instituțional Erasmus – coordonează întreaga activitate a BPC
ͳͳ Coordonatori Departamentali pentru facultatea de medicină, farmacie şi medicină
dentară „incomming ” care coordonează activitatea specifică fiecărei facultăţi
ͳͳ Coordonator „incomming students”, care coordonează activitatea studenților din
univeristăţile partenere, care au ales să efectueze un semestru/an de studiu sau de
practică în UMF Tîrgu Mureș.
ͳͳ Coordonator “burse de plasament” – este o poziţie nou înfiinţată în anul 2014, având
în vedere numărul mare de mobilităţi de plasament (practică, stagiu) pe care studenţii
UMF au posibilitatea să le efectueze.
ͳͳ secretar, „Erasmus officer”, care răspunde de partea administrativă a derulării
programelor.
DRI colaborează cu comisiile de Relaţii Internaţionale de la Senat şi cu de la nivelul fiecărei
facultăţi.
Ca şi în anul 2013, activitatea DRI din anul 2014, s-a desfăşurat pe 3 direcţii principale:
• Programe ale Comunității Europene LLP
Programe ale altor organisme sau consorţii academice internaționale
•
• Programe de cooperare bilaterală internaţională, altele decât Erasmus

12.2 Programe ale Comunităţii Europene LLP
Anul 2014 a fost un an de tranziţie, un an în care s-a finalizat Programul LLP (Lifelong Learning
Programe - Învăţare pe tot parcursul vieţii) 2008-2013 al Comunităţii Europene, dar şi anul în
care a început noul program Erasmus + (2014-2020). În afară de Erasmus, în anul 2014, UMF
Tîrgu Mureş a fost şi partener la programul LLP - sTANDEM.
12.2.1 Programul Erasmus şi ERASMUS +
În anul 2014 s-a finalizat programul Erasmus al Programului LLP, care a funcționat pe baza
„Cartei Erasmus extinse” acordată universității în anul 2007. În luna decembrie 2013, printr-o
scrisoare oficială, Comisia Europeană a acordat instituției noastre noua Cartă Erasmus + pentru Învățământ Superior. Acordarea cartei, a dat posibilitate universității să acceseze oricare
din activitățile finanțate prin programul Erasmus +.
Spre deosebire de programul Erasmus, noul Program, Erasmus +, este un program integrat,
care reunește 7 programe de formare profesională ale Uniunii Europene: programele LLP (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus şi Jean Monnet), programul Tineret în mișcare, precum
şi alte şase programe internaţionale care se vor derula începând cu 2014.
Consecutiv primirii Cartei, în anul 2014 am început încheierea acordurilor bilaterale cu universități partenere de tradiţie, dar şi cu alte universități din Europa, conform standardelor impuse
de noul program.
Acorduri bilaterale
Numărul de acorduri bilaterale din anul 2014 a fost de 59 (31 pentru Medicină, 12 pentru
Farmacie, 10 pentru Medicină Dentară, 3 pentru Nutriţie şi 3 pentru Educaţie fizică şi sport)
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ele au fost încheiate cu următoarele universități: Austria – 1, Cehia – 1, Croația -1, Franța – 7,
Germania – 3, Italia – 8, Lituania – 1, Portugalia – 1, Spania – 4, Turcia – 19, Ungaria - 13
Tabel 12.1: Evoluția numărului de acorduri bilaterale 2014 vs. 2013
TOTAL

MEDICINA

FARMACIE

MEDICINA DENTARA

NUTRITIE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

59/43

31/26

12/11

10/5

3/1

3/0

Tabel 12.2. Țările cu care UMF are acorduri bilaterale
Nr.crt.

Țara

Număr de acorduri

1.

AUSTRIA

1

2.

CEHIA

1

3.

CROATIA

1

4.

FRANTA

7

5.

GERMANIA

3

6.

ITALIA

8

7.

LITUANIA

1

8.

PORTUGALIA

1

9

SPANIA

4

10

TURCIA

19

11

UNGARIA

13

Din tabelul de mai sus se poate observa că numărul de acorduri bilaterale a crescut în anul
2014 faţă de 2013. Au fost încheiate 10 noi acorduri bilaterale cu universități din Franța, Cehia, Portugalia, Turcia, Ungaria, pentru Medicină, Medicină dentară, Nutriție şi NOU pentru
Educaţie fizică şi sport. Trebuie subliniat faptul că a crescut numărul de acorduri pentru Medicină Dentară și pentru specializările de scurtă durată şi că au fost încheiate acorduri bilaterale
pentru Educaţie Fizică şi Sport.
Aceste noi acorduri oferă:
• 16 de noi posibilităţi de mobilităţi de predare pentru profesori
• 21 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 20 începând cu 2014 şi de la 2 mobilităţi de predare
la 11 mobilități, în anul 2014.
• mobilități pentru studenții de la Nutriție: de la 2 la 6 începând cu anul 2014
• NOU, acorduri pentru studenţii şi cadrele didactice de la Educaţie fizică şi sport
• NOU, acorduri şi finanţare pentru burse de formare profesională pentru personalul didactic şi administrativ.
Datorită unei promovări adecvate a programului Erasmus, în anul universitar 2014, la programul Erasmus au participat şi studenți de la Facultatea de Medicină Limba Engleza: 16 studenți
în total, 4 au beneficiat de burse de studiu, 12 de burse de plasament.
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, incluzând atât mobilitățile de predare cât și mobilitățile de studiu și de plasament ale studenților. În anul 2014 UMF Tîrgu Mureş a primit cea mai
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mare finanțare de bază dintre toate universitățile de medicină din România, şi mai mare
chiar decât unele universități mari, cu număr mult mai mare de studenți decât universitatea
noastră. Această finanțare a fost de 509.620 Euro.
Tabel 12.3. Evoluția financiară a finanțării Erasmus pe ani (în Euro)
20062007
9.873

20072008

20082009

50.787 30.029

20092010
70.220

2010-

2011-

2012-

2013-

2011

2012

2013

2014

210.429

263.123 + cerere
pentru suplimentarea fondurilor de
75.579 Euro

71.876

125.227

20142015
509.620

Fig. 12.1. Dinamica finanțării prin fonduri ERASMUS

a. Mobilităţile pentru studenţi, de studiu şi de plasament – „out-going students”
Bursele Erasmus se adresează în primul rând studenților și dezideratul major este creșterea
numărului de mobilități, adică încurajarea studenților programe de studiu sau de practică (plasament) într-o țară a Uniunii Europene. Noul program Erasmus+, oferă posibilitatea studenților de a efectua până la 24 de luni de mobilitate pe program de studiu, adică un număr dublu
față de vechiul program Erasmus.
Mobilitățile de studiu și plasament se obțin în urma unei competiții. Criteriile de selecție a
candidaților, precum și calendarul selecțiilor sunt procese transparente, anunțate din timp și
promovate prin afișe, site-ul UMF și prin ligile studenților.
Recunoașterea perioadelor de studii (SMS) sau de plasament (SMP), efectuate de studenții
UMF Tîrgu Mureș în cadrul programului Erasmus la instituții de învățământ superior sau unități sanitare din străinătate, pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS), se face pe baza
Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studiu efectuate în străinătate, elaborat în
anul 2012.
Mobilitățile de studiu (SMS). Numărul de acorduri bilaterale încheiate nu este niciodată echivalent cu numărul de mobilități de studiu/plasament pentru studenți. Numărul de mobilități
studențești (de studiu sau de plasament) depind de fondurile alocate de ANPCDEFP. Cum finanțarea acestor programe se face pe principiul „past-performance”, creșterea numărului de
mobilități de studiu de la 6 în 2006, la 106 mobilități în 2014 s-a realizat prin :
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•
•

încurajarea studenților de a pleca prin sistemul de autofinanțare (0 grant student)
sprijinul financiar acordat de conducerea universității prin plata cheltuielilor de deplasare
ale studenților și prin plata integrală a unui număr important de burse
transferarea de fonduri de la alte tipuri de activități spre mobilitățile studențești de studiu.

•

Tabel 12.3. Evoluția mobilităților de studiu pentru studenți, pe ani şi programe de studiu
Facultatea

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

Medicină

6

14

14

21

16

32

39

35

76

Farmacie

0

3

2

2

5

9

5

2

9

Medicină dentară

0

1

2

0

4

3

4

13

19

Nutriție

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Total

6

18

18

22

25

44

50

50

106

Fig.12.2. Evoluția mobilităților de studiu pentru studenți, pe ani şi programe de studiu

Mobilitățile de plasament (SMP) (stagii de vară) pentru studenți au început să fie finanțate
în anul universitar 2007-2008 și pe parcurs au înregistrat o creștere constantă. În anul 2014,
numărul de mobilități de plasament a fost de 150, număr care este aproape dublu față de
numărul din anul precedent. Acest fapt este o indiciu clar că în medicină, mobilitățile de plasament reprezintă cel mai mare succes al mobilităților Erasmus. Consider că 2 sunt cauzele
majore:
•
•
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studentul nu este obligat să se integreze într-un sistem de învățământ diferit de cel cu
care este obișnuit și să dea și mai ales să ia examene și să se întoarcă acasă cu un anumit
număr de credite pentru ca mobilitatea de studiu sa-i fie validată
practica de vară nu presupune susținerea unui examen, ci doar efectuarea unui stagiu în
străinătate, ceea ce îi dă posibilitatea studentului de a-și cântări capacitățile profesionale,
de a acumula cunoștințe și abilități noi, și a se asigura că se va putea/sau nu integra într-un
sistem medical diferit.
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Tabel 12.4. Evoluția mobilităților de plasament la studenți, pe programe de studiu
Facultatea

20072008

20082009

20092010

Medicină

9

12

24

2010- 2011- 2012- 20132011 2012 2013 2014
19

30

55

107

Farmacie

1

1

0

3

3

6

4

Med. dentară

0

0

0

1

11

26

39

TOTAL

10

13

24

23

44

87

150

Fig. 12.3. Evoluția mobilităților de plasament pentru studenți, pe programe de studiu

b. Mobilităţile de predare pentru cadre didactice - „out-going teachers”
Până în anul 2012, numărul de mobilități de predare pentru profesori a fost foarte mic, între
3 și 7, creșterea acestui număr prin sistemul de finanțare „past-performance” fiind extrem de
dificilă. Principalul motiv al neparticipării cadrelor didactice la acest tip de mobilitate a fost finanțarea insuficientă. Numărul de mobilități a început să crească începând cu anul universitar
2012-2013, prin alocarea unor fonduri suplimentare de la ANPCDEFP, precum și prin co-finanțarea acordată de conducerea universității constând în plata cheltuielilor legate de deplasare.
În a un număr de 40 de cadre didactice au participat la misiuni de predare. Din rapoartele
efectuate la sfârșitul mobilității, am constatat că în marea majoritate, aceste mobilități au fost
un adevărat succes. Acesta este motivul pentru care în anul 2014, s-au efectuat un număr de
46 de mobilități de predare. Pentru anul universitar 2014-2015 avem posibilitatea de a finanța
aproximativ 60 de burse de predare. Ele urmează să se desfășoare pe parcursul anului 2015.
Fig. 12.4: Evoluția mobilităților de predare pentru cadrele didactice
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c. Mobilităţile pentru studenţi - „incoming students”
Până în anul universitar 2011-2012 numărul de studenți veniți în universitatea noastră cu burse Erasmus din țari ale UE a fost foarte mic. În anul 2014, numărul acestor studenți a crescu
foarte mult:
ͳ 18 studenți au venit cu burse de studiu
ͳ 31 de studenți au venit cu burse de plasament.
Este pentru prima dată că universitatea este gazda unui număr atât de mare de studenți
incoming.
Numărul mare de studenți, mai ales a celor veniți cu burse de studiu, a impus desemnarea
unui coordonator departamental suplimentar, dedicat în mod special acestor studenți, pentru consiliere profesională, consiliere pentru rezolvarea problemelor legate de cazare, viza de
ședere, întocmirea orarului, programarea stagiilor, a examenelor și pentru elaborarea actelor
de studiu doveditoare ale efectuării mobilității. De asemenea la BPC s-a deschis un Registru
Matricol pentru înregistrarea rezultatelor obținute la examene.
Tabel 12.5: Evoluția numărului de ˶incoming students”, pe tipuri de mobilitate.
Tip de
2006- 2007mobilitate 2007 2008

20082009

20092010

20102011

2011- 20122012 2013

20132014

2014-2015

SMS

0

0

2

3

5

8

1

18

23

SMP

0

6

0

1

0

0

16

31

nu știm nr. exact,
fiind vorba de
practica de vară

Total

0

6

2

4

5

8

17

49

Fig. 12.5. Evoluția mobilităților de tip incoming students

d. Mobilităţi de predare pentru cadre didactice – „incoming teachers”
Numărul de cadre didactice venite prin programul Erasmus a fost de asemenea foarte mic și
foarte variabil de-a lungul acestui interval. Ca și în anul trecut, numărul de cadre didactice ce
au vizitat universitatea pentru programe de predare este de 5. În tabelul prezentat mai jos,
este indicat numele, gradul didactic și universitatea parteneră a cadrelor didactice care au
vizitat universitatea în anul 2014. Majoritatea acestor mobilități s-au realizat ca răspuns pozitiv
la mobilitățile realizate de cadrele didactice din universitatea noastră.
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Tabel 12.6. Evoluția numărului „incoming teachers”- programul Erasmus
20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

0

1

2

0

4

0

5

5

nu știm
încă
numărul

12.2.2. 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, Malta, Olanda, Japonia, Polonia, România, Ungaria și Marea Britanie, specializate în predarea și
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.
ͳͳ Partenerii de proiect care au colaborat şi lucrat împreună în cadrul proiectului în anul
2014:
ͳͳ Colegiul Medical, Universitatea Jagielloniană, Polonia
ͳͳ Facultatea de Medicină, Universitatea din Innsbruck, Austria
ͳͳ Şcoala Medicală din Dijon, Franţa
ͳͳ Universitatea de Stiinţe din Pecs, Ungaria
ͳͳ Universitatea din Edinburgh, Scoţia
ͳͳ Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu Mureş, România
ͳͳ Şcoala ELANGUEST, Engleză pentru toţi. Malta
ͳͳ European Association of Science Editors, Olanda
ͳͳ Centrul Internaţional de Comunicări Medicale, Universitatea Medicală din Tokio,
Japonia
Realizări comune cu partenerii de proiect
ͳͳ Planificări şi planul de acţiune
ͳͳ Întocmirea specificaţiilor şi descriptorilor pentru partenerii care dezvoltă testele de
examen: writing, listening, reading, speaking.
ͳͳ Întocmirea chestionarelor Language needs analysis for medical purposes, distribuirea
lor şi evaluarea pe baza răspunsurilor primite.
ͳͳ Diseminare: întocmirea broşurii sTANDEM, crearea paginii web pentru sTANDEM,
facebook.
ͳͳ Invitarea colaboratorilor externi ca parteneri sTANDEM: cei care au oferit materiale
pentru întocmirea testelor sTANDEM (copyright permission), instituţii care au cerut să
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devină puncte de examinare pentru sTANDEM.
Întocmirea îndrumarului Manual for test developers.
Întocmirea îndrumarului Manual for test evaluators.
Instruirea partenerilor care participă la întocmirea testelor.
Instruirea partenerilor care evaluează testele întocmite.
Instruirea examinatorilor sTANDEM.
Instruirea formatorilor de examinatori sTANDEM.
Întocmirea unei broşuri pentru candidaţi: Handbook for Candidates.
Întocmirea şi validarea testelor pentru examenul scris şi oral, nivelele B1, B2, C1 şi
pentru diferite specialităţi medicale (medicină general, asistenţi generali, farmacie) –
24 de seturi.
ͳͳ Organizarea examenelor sTANDEM (testarea produsului final) în martie, septembrie,
noiembrie 2014 în mai multe centre de examinare pe plan internaţional:

ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ
ͳͳ

Tabel 12.7: Instituțiile partenere în sTANDEM
Instituția

Țara

Colegiul Medical, Universitatea Jagielloniană

Polonia

Facultatea de Medicină, Universitatea din Innsbruck

Austria

Şcoala Medicală din Dijon,

Franţa

Universitatea de Stiinţe din Pecs

Ungaria

Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu Mureş

România

și în cadrul instituțiilor afiliate ca parteneri asociați :
Tabel 12.8: Instituțiile asociate în sTANDEM
Instituția

Țara

Université d’Angers

France

University Paris-East Creteil School of Medicine

France

Son Espases Hospital, Palma de Mallorca

Spain

EYLÜL

Turkey

Ioannina Medical School

Greece

Medical University of Graz

Austria

University of Szeged

Hungary

Semmelweis University

Hungary

Faculty of Medicine, Transilvania University of Brasov

Romania

The Synapse

Malta

English Exam Center, Ankara

Turkey

The University of Rzeszów

Poland

Specialist Language Courses, Lewes
International Medical Publishing
The Pyramid Group, Ulm
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Deoarece țările Europene au arătat un mare interes și doresc continuarea colaborării în vederea organizării examenelor sTANDEM, consorțiul lucrează la întocmirea unui plan de afaceri,
care va permite aceasta.

12.3. 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).
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 a 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 2014:
a. Deplasări desfăşurate în cadrul reţelei CEEPUS în anul 2014:
• Mobilităţi ale cadrelor didactice/doctoranzilor de la UMF Tg. Mureş la alte centre universitare din străinătate, participante la reţeaua RO-0010-08-1314:
Tabel 12.9. Mobilităţi ale cadrelor didactice/doctoranzilor de la UMF Tg. Mureş
Numele şi
prenumele, titlu
didactic și științific

Tip de
mobilitate

Universitatea primitoare

Perioada

Activităţi desfăşurate

Vancea Szende,
șef lucr., dr.

Teacher

Charles University of
Prague, Czech Republic

09-18.
07. 2014

Activităţi didactice în
domeniul de
specialitate

Donath-Nagy
Gabriela, conf. dr.

Teacher

University of Graz,
Austria

28.0708.08.
2014

Activităţi didactice în
domeniul de
specialitate

Kelemen Hajnal,
conf dr.

Teacher

Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie
Nicolae Testemitanu din
Chișinău, Rep. Moldova

17-20.06.
2014

Activităţi didactice în
domeniul de
specialitate

Gáll Zsolt,
asist. drd.

PhD
student
(short term
student

University of Debrecen,
Ungaria

23.0611.07.
2012

Activități de cercetare
în domeniul științific
al tezei de doctorat
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•

Mobilități ale cadrelor didactice/doctoranzilor de la alte centre universitare la UMF Tg.
Mureş
Tabel 12.10. Mobilităţi ale cadrelor didactice/doctoranzilor la UMF Tg. Mureş

Numele şi prenumele,
Tip de
titlu științific și didactic mobilitate
Margit Cichna-Markl,
Prof. dr.

Tatiana Calalb, conf. dr.

•

Afilierea

Perioada

Activităţi
desfăşurate

Teacher

University of Vienna,
Austria

26-31.05.
2014

Activităţi didactice
în domeniul de
specialitate

Teacher

Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie
Nicolae Testemitanu din
Chișinău, Rep. Moldova

23.06-11.07
2014

Activităţi didactice
în domeniul de
specialitate

Participarea la Şcoala de Vară CEEPUS:
ͳͳ 14th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Smolenice, Slovacia,
30 iunie-04 iulie, 2014:
ͳͳ Organizator: Universtiatea Comenius din Bratislava, Slovacia, președinte: Conf. Dr.
Marian Masar
Tabel 12.11. Lucrări prezentate la International Symposium and Summer School on
Bioanalysis
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1.

Croitoru Mircea

2

Donath-Nagy Gabriela

3

Fülöp Ibolya

4.

Vancea Szende

Titlul lucrării

Prezentare orala /
poster / nr. paginii din
vol. de rez.

Is nitrate a good indicator of the in vivo
nitric oxide status?

Prez. Or/L 23, pag.28

Membrane transport of B vitamins

Prez.Or/L 21, pag.26

Nitrite and nitrate contamination of the
home grown vegetables

Poster/P8. pag.46

Determination of antipsychotic drugs
from milk samples

Prez.Or/ L 8, pag.13

b. Teze de doctorat susţinute de cadre didactice/doctoranzi UMF Tg. Mureş în anul universitar 2013/2014, care conţin rezultate obţinute datorită unor colaborări cu parteneri din
reţeaua CEEPUS:
1. Anca Cârje: “Dependenţa parametrilor de separare de condiţiile experimentale şi de structura chimică la diverse clase de substanţe biologic active cu izomerii cumulate”. Data susținerii:
22.09.2014

12.4. Programe de cooperare bilaterală internaţională, altele decât Erasmus
Pentru coordonarea şi managementul acestor programe a fost numit un responsabil în anul
2012. Din păcate nu a raportat nicio activitate în anul 2014.
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12.4.1. 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
12.4.2. Acorduri de cooperare bilaterală
12.4.2.1. 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. În anul 2013, 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.
12.4.2.2. 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 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. Bursa permite efectuarea unor activități de cercetare, stagii clinice, și foarte important, un master în metodologia
cercetării, cu durata de un an. Până în prezent, UMF Tîrgu Mureș a obținut 7 asemenea burse.
În anul 2014 am obţinut o bursă de cercetare în domeniul endocrinologiei acordată de Regiunea Rhone-Alpes pentru o doctorandă, care în momentul de faţă efectuează această bursă.
12.4.2.3. Acordul de cooperare cu Universitatea Semmelweis din Budapesta, Ungaria
Acordul de colaborare bilaterală nr. 6239/04.07.2008 încheiat între Universitatea Semmelweis
din Budapesta şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş a expirat în luna iunie
a anului 2013. În pofida eforturilor depuse de atunci nu a fost posibilă re-înnoirea acestui
acord.
12.4.2.4. 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. Și în anul 2014,
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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.).

12.5. 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

12.6. 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 masterul de formare
în epidemiologie clinică de un an de la Lyon.
În anul 2014, în urma vizitei oficiale a domnului profesor Pierre Duhaut de la Univeritatea
din Amiens şi a domnului profesor Pierre Farge de la Univeritatea de Medicină Dentară din
Lyon, unitatea RECIF din Tîrgu Mureş a fost re-acreditată.
Acţiuni realizate cu sprijinul reţelei RECIF din Lyon în anul 2014:
ͳͳ depunerea unui dosar pe o temă de cercetare în endocrinologie pentru obținerea unei
burse MIRA, bursă de formare profesională și cercetare științifică;
ͳͳ întocmirea trimestrială a Newsletter-ului pe baza datelor solicitate de la toţi membrii,
care este postat pe Site-ul oficial și este difuzat electronic tuturor partenerilor
RECIF. Consider că aceste Newsletter-uri constituie un mijloc excelent de a urmări
evoluția profesională și științifică a foștilor bursieri, dar în același timp de creştere a
vizibilitatea UMF Tîrgu Mureş.
ͳͳ participarea la reuniunea anuală ale RECIF „Adunarea Generală”care a fost organizată
de Unitatea RECIF din Cluj-Napoca în luna septembrie. La această reuniune au
participat reprezentanți ai tuturor unităților, precum și membrii ai unităților INCLEN.
Cu această ocazie, coordonatorul Unității RECIF din Tîrgu Mureș a prezentat un raport
asupra realizărilor din ultimii ani ai unității, iar unii din foștii bursieri MIRA, au prezentat
postere cu cele mai recente realizări științifice.
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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 socio-profesional, 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:
• Şcoala de Vară pentru Elevi, un proiect aflat la ediţia a II-a, prin care se facilitează promovarea Universităţii în rândul liceelor din România. Participarea a fost exclusivă pentru
elevii de clasa a XI-a care au putut opta pentru frecventarea uneia dintre facultăţile din
cadrul Universităţii timp de o săptămână (13-20 Iulie 2014).
• 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 de 4 zile (
9-13 Iulie 2014 ) cu scopul promovării activităţilor culturale, sociale şi sportive.
• 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.
• Concerte culturale - desfăşurate în cadrul evenimentelor importante ale Universităţii.
• Continuarea publicaţiei studenţești MassMedica, un proiect menit să promoveze activităţile studenţeşti şi studenţii creativi într-un mod clasic.
• Organizarea simulării de admitere pentru candidaţii la Universitatea de Medicină şi Farmacie realizând promovarea Universităţii şi pregătirea elevilor pentru examenul de admitere.
• 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 12-15 Noiembrie 2014.
• 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.
• Transmite mesajul, nu SIDA! Rămâi negativ! – încercarea de a susține ca realitatea
vieții de zi cu zi a persoanelor HIV-seropozitive să nu mai fie una punctată cu injustiții și
discriminare. Campania a avut loc de ziua internațională ANTI-SIDA, 1 Decembrie.
• Donează sânge! Fii erou! : campanie umanitară de donare de sânge care are loc simultan
în toate centrele membre FASMR, care îşi propune creşterea numărului donatorilor de
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sânge, în special în rândul studenţilor. Campania a avut loc în luna Aprilie.
Anti-Tabacco: proiect care îşi propune creşterea numărului de persone care conştientizează efectele nocive ale tutunului şi implicit scăderea numărului de fumători în principal
în rândul tinerilor. Campania a avut loc în luna Aprilie.
“Sănătate în pași de dans” - proiect dedicat studenţilor medicinişti, prin care se încearcă
reducerea sedentarismul în rândul acestora, oferindu-le ca alternativă dansul, la finalul
cursurilor de dans organizându-se un concurs naţional între centrele participante. Proiectul a avut loc în perioada Februarie - Aprilie.
„Micii Sanitari” este un proiect care se desfășoară în două etape: una locală și una națională. Scopul este de a oferi elevilor din clasele primare informații suplimentare cu privire
la aspecte ce țin de educația sanitară, precum igienă, alimentație, anatomie, fiziologie și
măsuri de prim ajutor. Prioectul a avut loc în perioada Februarie – Mai.
„Crosul inimii” - proiectul se adresează tuturor târgumureșenilor, aceștia fiind invitați să
facă mișcare pentru a prevenii bolile cardiovasculare. Acesta implică realizarea unei competiții sportive la Platoul Cornești.
„HPV și cancerul de col uterin” - campanie de informare cu privire la importanţa conştientizãrii asupra gravitãţii infecţiei cu HPV şi modalitatea de prevenţie a acesteia.
“Road Safety” - În cadrul acestui proiect, studenții Facultaților de Medicină organizează
simularea unor accidente rutiere care au ca și scop sensibilizarea populației generale
cu privire la neregularitațile din trafic, atât din partea pietonilor cât și din partea
conducătorilor auto, conduite ce duc de multe ori la accidente foarte grave. Prin acest
proiect, studenții de la medicină încearcă totodată să atragă atenția și asupra consumului
de alcool la volan și a vitezei excesive, comportamente ce pun în pericol viața tuturor
participanților din trafic.
Ai grija de sănătate și fugi de obezitate: proiect adresat elevilor din ciclul primar și gimnazial, având scopul de a informa, preveni și combate obezitatea.
Transmed - este un proiect national prin care studenții mediciniști au ocazia de a realiza
un schimb de experiențe în cadrul Universităților de Medicină din țară având posibilitatea
de a vedea diferite infrastructuri și diferența de predare dintre centre.
Cursuri Tae-Bo - proiect menit să învețe studenții tehnici de auto-apărare și totodată să
promoveze activitatea fizică în rândul acestora.
Cercul de Bioetică – acest proiect înseamnă vizionarea unui film, cu tentă medicală, la
nivel național. La final urmând o dezbatere referitor la diferitele atitudini din cadrul filmului. Prin acest proiect dorim să înțelegem mai bine ceea ce presupune conduita unui
medic, axându-ne, primordial, pe legatura medic-pacient și greșelile care pot aparea in
acest acord bilateral. Comunicarea și schimbul de idei stă la baza proiectului, discuțiile pe
teme vaste și aprofundarea conduitei bune fiind obiectivul principal.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş Liberă de Fumat - proiect amplu
cu o serie de acţiuni care promovează cercetarea, prevenţia şi politica fumatului, toate cu
scopul principal de conştientizare a pericolului tutunului. Proiectul se axează pe evaluarea
obiceiului fumatului la toţi studenţii facultăţilor de medicină, medicină dentară, farmacie
şi asistenţă medicală generală. Studenţii universităţii au fost chestionaţi şi evaluaţi cu privire la obiceiul fumatului, iar rezultatele au fost prezentate în cadrul unor sesiuni special
organizate.

Universitatea a sprijinit participarea studenților la adunările generale naționale și internaționale studențești: Adunarea Generală FASMR, Adunarea Generală ANOSR, Adunarea Generală
IFMSA.
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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:
• 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, farmacie și asistenţă medicală generală.
• 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 „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 bibliotecile şi centrele culturale.
• Programul de training Tabăra Bobocilor - ținta programului 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 organizată anual în luna octombrie are 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.
• 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 oferi studenţilor ocazii de relaxare și distracţie, dar prin programul se 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 Tîrgu Mureș dar și cu diferite fundaţii, precum Societatea
„Bolyai”, Fundaţia „Şcoala”, Fundaţia „Studium”, Federația Universitară Maghiară din Cluj
Napoca, S.C. OrtoProfil Prod România S.R.L..
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14. BIOBAZA ȘI STAȚIA EXPERIMENTALĂ
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.
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), Farmacodinamia, Fiziologia,
Microbiologia, Anatomia, Ortopedia, Chirurgia.
Biobaza dispune de autorizaţie sanitar veterinară de funcţionare, cod CAEN şi cod de exploatare, 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;
• 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 2013
ͳͳ Endocardita experimentală cauzată de MRSA heterorezistent la glicopeptide – evaluarea
eficienței tratamentului cu Teicoplanină (studiu finalizat)
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ͳͳ Studiul interacțiunilor farmacocinetice dintre carbamazepină și valproat (studiu în curs)
ͳͳ Biomateriale colagenice populate cu celule stem pentru înlocuiri valvulare (studiu în
curs)
ͳͳ Studiul unor factori biochimici cu rol reglator în metabolismul țesutului cartilaginos
(studiu radiologic – finalizat)
ͳͳ Cuantificarea efectelor inhibiției directe a trombinei cu dabigatran etexilat asupra
riscului tromboembolic și accidentelor vasculare aterotrombotice (studiu în curs)
ͳͳ Studiul preliminar asupra efectului sticlei bioactive S53P4 în leziunile osteocondrale
portante și parțial portante pe femur la iepure (studiu finalizat)
ͳͳ Evaluarea in vivo a imunogenității potențialilor candidați pentru vaccinul stafilococic,
utilizând un model experimental de endocardită infecțioasă la iepure (studiu în
parteneriat cu Institutul Cantacuzino – finalizat)
ͳͳ Studierea relației dintre acizii biliari secundari și cancerul colo-rectal (studiu în curs)
ͳͳ Anastomoza pancreato-gastrică fără suturi – Abordare modernă în reducerea ratei
fistulelor pancreatice după duodenopancreatectomia cefalică. Studiu experimental,
clinic și morfopatologic (studiu finalizat)
ͳͳ Mecanisme de semnalizare celulară implicate în apoptoza indusă de sepsis în general și
în ARDS în mod special (studiu în curs)
ͳͳ Evaluarea biologică a sindromului de ischemie-reperfuzie post-precondiționare
ischemică, studiu experimental la șobolan (studiu în curs)
ͳͳ Evaluarea experimentală a biointegrării grafturilor sintetice și a impactului infecției de
țesuturi moi asupra acesteia (studiu în curs)

95

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2014

15. 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 2014 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 ,,Softlink ALICE”
• digitizarea publicațiilor.

15.1. Activitatea de achiziţie, evidenţă şi catalogare a publicaţiilor
În cursul anului 2014, 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;
• 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 15.1. Tipuri de publicaţii achiziționate în 2013
Nr. crt.

Tipuri de publicaţii

Nr. titluri

Nr. exemplare

1

Cărţi

482

10.066

392.952,1

2

Publicaţii periodice

98

852

143.424,48

3

Stas-uri

0

0

0

580

10.918

536.376,58

TOTAL

96

Valoare (lei)
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Fig. 15.1. Dinamica numărului de publicații achiziționate

Fig. 15.2. Cheltuielile cu publicațiile achiziționate

Tabel 15.2. Structura fondului de publicații la sfârşitul anului 2014, pe tipuri de publicații
Nr. crt.

Tipuri de publicații

Fond de publicații

1

Cărți

104.541

2

Publicații periodice

79.229

TOTAL

183.770
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Tabel 15.3. Dinamica fondului de publicaţii în anul 2014
Nr. crt.

Mişcarea fondului de publicaţii

Volume

Valoare

1

Fond de publicaţii la 31.12.2014

172.858

2.987.210,36

2

(+) Intrări în anul 2014

10.918

536.376,58

3

(- ) Ieşiri / Eliminări de publicaţii în anul
2014

6

190

183.770

3.523.396,94

Total fond de publicaţii la 31.12.2013

Donaţii în anul 2014: 1227 exemplare publicaţii, în valoare de 244.436,77 lei.
Fondul de publicaţii în limbi străine este de 111.088 volume.

15.2. Activitatea de prelucrare a documentelor
În anul 2014 au fost descrise bibliografic 12.430 publicaţii, în regim automatizat, numărul total
de înregistrări catalografice în sistem automatizat (din total colecţii) este de 67.721 publicaţii;
• au fost cotate, clasificate şi barcodate publicaţiile intrate în bibliotecă;
• s-a elaborat Buletinul bibliografic medical
• au participat două persoane la cea de-a XXV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu tema ,,Bibliotecile – Acces deschis la educaţie şi cultură”.
În cadrul compartimentului Referinţe bibliografice, în anul 2014, s-au furnizat informaţii bibliografice din diverse domenii medicale celor 970 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” 1500 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.

15.3. Bazele de date disponibile/accesate în anul 2014
•
•
•
•
•
•
•
•

Science Direct, prin ANELIS +
Springer Link
Web of Knowledge
Oxford Journals
Wiley
Cambridge Journals
Proquest Central
Taylor and Francis

15.4. 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
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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, 1 copiator.

15.5. 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 anul 2014 au fost digitizate publicaţii ale cadrelor didactice din cadrul UMF Tîrgu Mureş,
care nu intră sub incidenţa Legii copyright-ului şi cărţi vechi, totalizând 39.703 pagini.

15.6. Activitatea cu utilizatorii bibliotecii
Consultarea colecţiilor în săli de lectură şi împrumutul publicaţiilor în punctele de deservire
este prezentată în următorul tabel:
Tabel 15.4. Utilizarea resurselor bibliotecii
Număr/Unități
2013

Număr/Unități
2014

Utilizatori, persoane fizice

2.166

2598

Frecvenţă utilizatori

32.349

30037

Parametri

Lichidări de fişe

926

979

Utilizatori noi înscrişi

788

740

Vize

1.378

1.225

Publicaţii consultate, reviste

15.230

15.325

Publicaţii împrumutate, cărţi

21.081

21.792

Tranzacţii împrumut

36.311

37.117

Utilizatori la Sala de Internet

8.722

9.408

Vizite virtuale

44.832

45.200

Referinţe virtuale

24.800

25.300

15.7. 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 către 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:
• Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila”, Bucureşti;
• Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa”, Iaşi;
• Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”din
Cluj-Napoca;
• Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie, Craiova;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
Biblioteca Universităţii din Bacău;
Biblioteca Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi
Biblioteca Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava;
Biblioteca Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti.

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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16. CENTRUL DE SIMULARE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
În cadrul Centrului de Simulare și Abilități Practice, în anul 2014 s-au desfășurat următoarele
activități:
• Efectuarea de lucrări practice pe simulatoare și pacient standardizat.
• Schimburi de informații cu alte centre de simulare din Europa (Centrul de Simulare al Universității din Munchen –Germania, Universitatea Semmelweis din Budapesta – Ungaria).
• Întâlnire cu reprezentanții universităților de medicină pentru organizarea unei conferințe
în simulare în România.
În prezent, în CSAP se derulează activități pentru urmăatoarele proceduri:
• Simulatoare de bază:
ͳͳ Inserție sondă nazo-gastrică
ͳͳ Drenaj toracic
ͳͳ Acces venos
ͳͳ Simulator injectare multifuncțional
ͳͳ Injecție/perfuzie
ͳͳ Injecție cap copil
ͳͳ Injecție intradermică
ͳͳ Sutură
ͳͳ Auscultația cordului
ͳͳ Auscultația plămânului
ͳͳ Presiune sanguină
ͳͳ Proceduri chirurgicale minore
ͳͳ Injecții i.m., s.c.
ͳͳ Examinare rectală
ͳͳ Injecție intramusculară
ͳͳ Injecție intradermică
ͳͳ Inserție sondă urinară bărbat
ͳͳ Inserţie sondă urinară femeie
• Simulatorul de pacient uman: Human Patient Simulator (HPS) – CAE Healthcare, care
integrează peste 30 de patologii și 74 de medicamente folosite.
• Pacientul standardizat: pregătirea a 8 boxe care simulează un cabinet medical cu posibilitatea înregistrării video și audio simultane în timp real.
• Folosirea softului educațional integrat LearningSpace – CAE Healthcare.
ͳͳ Introducerea datelor studenților și a cadrelor didactice în programul educațional.
• Derularea unui proiect POSDRU pentru dezvoltarea resurselor umane și dotărilor din cadrul centrului de simulare: ID proiect 136334 - titlu proiect: Crearea de noi oportunitati
de invatare pentru studenti pentru dezvoltarea abilitatilor practice folosind simulatoare
medicale – MedSim
• Au fost elaborate programele de funcționare și organizarea activității centrului:
ͳͳ Orarul activităților de simulare pe luna octombrie, noiembrie și decembrie
ͳͳ Fișe de evidență a consumului de materiale
ͳͳ Lista cu studenții anului II, IV și V
• Discipline integrate în centru:
ͳͳ Semiologie chirurgicală
ͳͳ Chirurgie
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•

•

ͳͳ Semiologie medicală
ͳͳ Medicină internă
ͳͳ Pediatrie
ͳͳ Cardiologie
ͳͳ ATI
ͳͳ Urologie
ͳͳ Ginecologie
Studenții care beneficiază momentan de Centrul de Simulare
ͳͳ Medicină generală (anii III-IV-V-VI)
ͳͳ Moașe
ͳͳ Nutriție
ͳͳ Medicină dentară
S-au efectuat simulări cu studenții
ͳͳ 315 simulări (630 de ore)
Total 3642 număr studenți / intrări

Au avut loc activități de simulare și cursuri postuniversitare cu participarea studenților și cadrelor didactice:
ͳͳ Curs postuniversitar ,,Pleurotomia și drenajul pleural”
ͳͳ Curs de anestezie în colaborare cu Cercul Studenților de Chirurgie
ͳͳ Integrarea centrului în programul de mobilități a studenților ”Transmed”
ͳͳ Vizitarea centrului de către elevi din licee în cadrul programului ”Porți deschise” - 882
elevi
ͳͳ Workshop în cadrul Conferinței studenților ”Marisiensis” – Human Patient Simulator
ͳͳ Workshop ”The intrauterin pacient. Stages of development. Normal labor and delivery”
ͳͳ Workshop pentru studenții de la Nutriție clinică ”Manopere invazive”
ͳͳ Curs postuniversitar ”Nutriția pacientului critic”
S-a efectuat în premieră un examen practic pentru anul III medicină generală limba engleză,
semiologie chirurgicală folosind simulatoarele.
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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:
• organizarea de competiții oficiale și amicale de nivel național si internațional în cadrul
Complexului Alma Mater al UMF Tîrgu Mures;
• 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;
• 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;
• inscripționarea echipamentului sportiv al componenților CSU cu sigla UMF;
• 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.
• sprijinirea activităţii Ligii Studenţilor Români şi Maghiari la organizarea competiţilor sportive în care aceste Ligi sunt angrenate.
Clubul Sportiv Universitar cuprinde 5 secții, respectiv: scrimă, orientare, culturism-fitness, tenis, volei și are un număr de 120 sportivi legitimați.
Anul 2014 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 2014 a cuprins un număr de 75 competiții sportive. Pe lângă acestea, au existat participări la cantonamente și semicantonamente de pregătire, turnee de verificare.
Rezultatele sportive, pe secții sunt următoarele:
• Secția Volei:
ͳͳ Campionatul Național al Diviziei A 1 – clasament final, locul 4 după tur-retur, locul 4
după play-off, cu drept de participare în Cupa CHALLENGE cea mai buna clasare din
istoria Clubului
ͳͳ Campionatul Național al Diviziei A 2 – clasament final, locul 3
ͳͳ Campionatul Național de Juniori – loc 2, VICECAMPIONI NAȚIONALI
ͳͳ Campionatul Național de Cadeți – loc 2, VICECAMPIONI NAȚIONALI
În urma analizei raportului de activitate al antrenorului Atanas Petrov de către C.A. al C.S.U
Tîrgu Mureș s-a stabilit că obiectivele secției de Volei au fost îndeplinite.
•

Secția Scrimă:
ͳͳ Campionatul National pe Echipe: loc 4
ͳͳ Nysztor Alexandru - loc 4
ͳͳ Tardi Zoltan – loc 2 C.N
ͳͳ Tardi Otto – loc 1 C.R
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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:
ͳͳ Şulea Ioana - loc 2, C.R.B.
ͳͳ Bordaș Sabin - loc 3, C.N.
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.
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18. ÎN LOC DE CONCLUZII
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș adună la sfârșitul anului 2014 realizări
și poate unele neîmpliniri, ambele fiind rezultatul unui management universitar dependent
major de resursa umană, de cadrul legislativ existent și de situația economică specifică întregii
țări.
Evaluarea de ansamblu a rezultatelor activităţii academice şi manageriale derulate pe parcursul acestui an ne permite concluzia ca procesul de modernizare a infrastructurii bazelor de
învăţământ de care dispunem a continuat, în paralel cu aprofundarea şi dezvoltarea cadrului
necesar investiției in cercetare.
Anul 2014 a însemnat, in planul obiectivelor structurale majore: finalizarea procedurilor de
achiziţie şi demararea lucrărilor destinate construcției noii Facultăți de Farmacie precum şi
finalizarea Centrului de Recuperare şi Instruire Salus per Aqua inaugurat la începutul acestei
săptămâni.
Am iniţiat in 2014 şi am început implementarea conceptului e-UMF, o platforma online complexa care comasează și deservește in același timp, principalele componente educaționale, științifice şi administrative ale Universității. În cadrul acestei strategii au devenit deja funcționale
platformele de e-learning, de înscriere online la admitere, de management al manifestărilor
științifice, librăria online, plata taxelor, evaluarea proiectelor, cele de achiziţii, de management
al calității; suntem in faza de testare a unei noi platforme complexe de management academic
al studenților şi a programelor de studii, probabil una dintre cele mai performante soluții existente în universitățile din țară, toate acestea având ca scop fluidificarea algoritmilor academice şi administrative şi alinierea universității la societatea informațională în care trăim.
Criteriul valoric, pe care ne-am angajat sa-l promovam, este cel care s-a impus in selecționarea
studenților pentru admiterea la cursurile universitare, la cursurile de master și la doctorat, dar
şi pentru bursele de studii acordate de UMF Tg Mureș sau de universităţi partenere. Ne putem
mândri, după sesiunea de admitere din vara acestui an, cu cea mai mare concurenta din țară
la Facultatea de Medicina, o etapă ale cărei reușite le reținem şi din care am învăţat totodată
ce trebuie îmbunătăţit in viitoarele sesiuni de admitere.
Credem că în mare parte atractivitatea Universității noastre şi performantele studenților şi
absolvenților săi, se datorează unei oferte largi a programelor de învăţământ. Înființarea in
cursul acestui an a Consorțiului universitar (în parteneriat) cu Universitatea Petru Maior creează oportunitatea unei susțineri complementare a unor programe de studiu între cele două
universităţi partenere, şi vine astfel în sprijinul acestei abordări ce are în centru susținerea pregătirii academice complexe, facilitarea studiului multidisciplinar și în final creșterea gradului
de performanță profesională.
Criteriul internaționalizării Universității rămâne în continuare un obiectiv primordial. Schimburile interuniversitare cu parteneri europeni, la toate nivelurile de pregătire, fie studențești,
fie ale personalului didactic s-au dublat in acest an față de anul anterior și implicit, finanțarea
aferentă acestor schimburi.
Caracterul complex al Universității, prin profilul diferit al facultăților şi al secțiilor lor, prin diversitatea programelor de masterat, au făcut ca UMF să se situeze in categoria instituțiilor de
învăţământ superior aflate in dezvoltare, astfel ca numărul studenților a crescut şi in acest an.
Opțiunea, susținută de întreaga comunitate academică, de a derula unele programe de studii
şi în limba engleză a adus oportunitatea creșterii importante a numărului de studenţi străini;
as aminti că din acest an universitar, programului de medicină i s-a alăturat și cel de medicină
dentară cu predare în limba engleză.
Pe de alta parte, efortul susținut al comunității academice de a derula aceste numeroase programe de studii universitare şi postuniversitare, numărul în creștere de studenți, continuarea
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programelor de granturi interne, susținerea publicațiilor universității şi continuitatea unor manifestări științifice, au creat cadrul care sa permită promovarea unui număr mare de cadre
didactice şi angajarea de cadre didactice noi.
Anul 2014 a concretizat sprijinul declarat al autorităților locale. Amfiteatrele Spitalului Clinic
Județean de Urgență au fost trecute în administrarea UMF de către CJ, există o serie de proiecte negociate cu Primăria pentru amenajarea spațiilor din jurul căminelor studențești. Dar,
reiau și acum provocarea pe care am lansat-o în urma cu un an: universitatea își asumă pe deplin rolul său social, de suport al comunității locale și regionale. În Tîrgu Mureș vin studenți din
întreaga țară. UMF nu este însă doar o simplă școală care formează specialiști în sensul strict,
educativ, ci este un mic oraș, un multi-tasking universitar față de care autoritățile trebuie să se
simtă, împreună cu noi, responsabile și de la care universitatea are așteptări.
UMF are in prezent o stabilitate financiara solidă, superioara celei din anul anterior și plănuiește proiecte de investiții de anvergură și pentru viitor precum și continuarea într-un ritm
alert a celor începute în acest an.
Anul 2014 a însemnat şi demararea preparativelor şi a analizelor premergătoare implementării reformei curriculare; a fost doar începutul unui parcurs pe care-l anticipăm dificil şi relativ
lent dar care va fi în aceeaşi măsură substanţial şi riguros, profund şi profesionist, un efort ale
cărui roade vor veni în ani. Orice efort de a mari nivelul de pregătire al studenților, posibilitățile şi nivelul de performanta al infrastructurii şi performantele mediului universitar merită
întreprins.
Apreciez contribuția fiecăruia dintre dvs la bunul mers al universității, cadre didactice, studenţi, personal didactic şi administrativ. Apreciez in mod deosebit implicarea şi capacitatea
de rezistenta la un nivel de efort intensiv şi susţinut, a colegilor din conducerea Universității.
Mulțumesc membrilor senatului pentru ca au susţinut şi validat inițiativele conducerii şi, de
asemenea, mulțumesc asociațiilor studențești pe care le consider parteneri eficienți şi valoroși in toate activitățile noastre.
Avem în continuare fiecare dintre noi o datorie de onoare fată de instituția de învăţământ şi
cercetare de al cărei prestigiu beneficiem, prin apartenenta noastră la UMF Tîrgu Mureș, dar
şi la un frumos oraş transilvănean consacrat în primul rând ca universitar.
Rector
Prof. Dr. Leonard Azamfirei
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