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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 nu doar starea Universității pe anul calendaristic 2015 în lumina Planului strategic de dezvoltare instituțională al Universității pentru perioada
2012-2016 și a Planului operațional al Universității pe anul 2015 dar face și o evaluare
a dezvoltării Universității pe perioada întregului mandat 2012-2016. El conține date
obiective, cuantificabile, legate de domeniile principale ale activității instituției dar și
interpretarea, acolo unde este cazul, a dinamicii unor realități.
Anul 2015 a fost anul care a însemnat maturizarea unor mecanisme de funcționare
a Universității pe baze noi, de eficientizare a activității precum și anul de derulare a
unor obiective majore de investiții în Universitate. A fost cel de al 4-lea an al actualei
echipei mangeriale care a încercat și, într-o mare măsură cred că a reușit, să își îndeplinească Planul de management asumat în anul 2012.
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 – sunt reprezentate de cele 3 facultăți ale Universității:
ͳ Facultatea de Medicină
ͳ Facultatea de Medicină Dentară
ͳ Facultatea de Farmacie
La acestea, se adaugă, ca urmare a statutului Universității, de Instituție Organizatoare
de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) o Școală Doctorală pentru domeniile
Medicină și Farmacie.
• Structurile administrative – sunt reprezentate de serviciile de suport ale structurilor didactice și a celor de cercetare:
ͳ Secretariatul general al Universității și secretariatele facultăților
ͳ Direcția general-administrativă
ͳ Compartimentele, departamentele, birourile și serviciile tehnico-administrative,
financiare, juridice, de audit și de asigurare a calității
ͳ Departamentul de Proiecte europene și de cercetare
ͳ Departamentul de Asigurare a Calității
ͳ Biblioteca universitară
ͳ Editura, tipografia și centrul multimedia University Press
ͳ Centrul de Simulare și Abilități Practice
În anul 2015 au fost înființate sau reorganizate următoarele structuri administrative:
ͳ Centrul de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice
ͳ Compartimentul de Evaluare Internă a Programelor de Studii și Curriculă
Universitară
ͳ Departamentul de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți
ͳ Compartimentul de Informații și Relații Publice
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
Nivel de studiu – Licență/master
Tabel 3.1 Programe de studii/master acreditate/autorizate
Facultatea

Programe de studii licență

Facultatea

Medicină LR

Laborator clinic

Medicină LM
Medicină LE
Medicină

Asistență Medicală Generală

Nutriție clinică și comunitară
Medicină

Balneofiziokinetoterapie și
Recuperare
Nutriție și Dietetică

Medicină
Dentară

Medicină Dentară LE
Tehnică Dentară

Medicină
Dentară

Tehnologii protetice
pe implanturi

Şcoala
doctorală

Cercetare științifică
medico-farmaceutică
Calitatea medicamentului,
alimentului şi mediului

Farmacie
Farmacie

Asistență de Farmacie*
Cosmetică medicală.
Tehnologia produsului
cosmetic

Managementul serviciilor
de sănătate

Terapie fizică și reabilitare
funcțională

Educație Fizică și
Sportivă
Medicină Dentară

Programe de studii master

Farmacie

Cosmetologie și
Dermofarmacie
Biotehnologie
Medicală LM

*program de studiu suspendat prin HS nr. din 15 ianuarie 2014, pct.5, aliniatul e. Programele de studii sunt în
concordanță cu: HG 575/2015; HG 595/2015

Comparativ cu anul precedent, singura modificare în structura programelor de studii
de nivel licență, constă în autorizarea unui nou program de licență la Facultatea de
Farmacie: Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic.
În cadrul programelor de studii masterale, oferta educațională s-a menținut aceeași.
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3.1.2. Curricula universitară: structură, modificări, motivații
Modificările operate în planurile de învățământ în anul universitar 2014/2015 se regăsesc mai jos, grupate pe facultăți, respectiv programe de studiu.
Programe de studii la Facultatea de Medicină:
Activitatea didactică la toate programele de studiu din cadrul Facultății de Medicină
a fost centrată pe student, corelând exigențele normelor legislative cu aplicarea și
urmărirea implementării acestora în practică. Modificările aduse în planurile de învățământ au constat în următoarele:
Medicină
• corelarea numărului de credite la 2 discipline cu numărul orelor de activitate
corespunzătoare (Biofizică și Biologie celulară - în anul I);
• reducerea numărului orelor de stagii practice din anul IV de la 20 la 15 ore pe
săptămână, în concordanță cu cerințele noii reforme curiculare și pentru împărțirea mai eficientă a numărului de studenți la numărul de paturi din secțiile de
spital, pentru evitarea aglomerării;
• schimbarea denumirii a 3 discipline, legate între ele ca și tematică și continuitate
în predare, respectiv Biochimia 1 și 2 au devenit Biochimie generală respectiv
Biochimie de metabolism (în anul I) și Laborator, biochimie clinică și imunologie
s-a redus la Biochimie clinică și imunologie (anul III);
• completarea listei disciplinelor din anul IV cu cea de Abilități medico-chirurgicale, activități practice introduse treptat în curriculă de acum 3 ani;
• introducerea/înlocuirea unor discipline opționale determinată de necesitatea
completării cunoștințelor profesionale în anumite domenii;
• stimularea frecventării cursurilor de tip integrat (Cardiologie integrată în anul IV
MG, respectiv Neurologie integrată și Pneumologie integrată în anul V).
Asistenţă Medicală Generală
• modificarea numărului de credite la 4 discipline (Îngrijiri calificate în Medicina
Internă, Obstetrică-Ginecologie, Îngrijiri calificate în OG și Boli infecțioase),
• modificarea numărului de ore de curs și lucrări practice la aceleași discipline
menționate anterior și mutarea lor din sem 2 în sem 1;
• creșterea numărului de ore de Pregătire Practică de specialitate din anul IV, de
la 340 la 392 de ore, respectiv completarea cu disciplina de Abilităţi medicale
care a adus încă 336 de ore de aplicații.
Balneofiziokinetoterapie
• în anul I s-a adăugat o disciplină obligatorie nouă, de specialitate, Aquagim cu
aplicaţii în kinetoterapie, care completează pregătirea studentului în domeniile
profesionale de activitate de după licență (hidroterapia).
Nutriţie și Dietetică
• semestrul II al anului III de studiu a fost alocat doar Practicii de specialitate și
Pregătirii lucrării de licență;
10
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Educaţie fizică și sportivă
• schimbarea numărului de credite la 3 discipline din anul I (Gimnastica de bază,
Activități motrice de timp liber și Educația pentru sănătate);
• adăugarea unor discipline noi de predare, și anume în anul I (Teoria și practica
tenisului) și anul III (Expresie corporală și euritmie, Fundamentele științifice ale voleiului, Fundamente științifice ale baschetului, Activități motrice adaptate, Teoria
și practica fitness-ului, Metodica predării voleiului în școală și Metodica predării
baschetului în școală).
Programe de studii la Facultatea de Medicină Dentară
Medicină dentară
• modificarea numărului de credite la 10 discipline în concordanță cu numărul orelor de activitate; înlocuirea unui curs opțional la anul V pentru care nu au existat
solicitări în anul precedent;
• au fost reduse numărul orelor de curs de la 3 la 2 ore la patru discipline de specialitate: Protetică dentară fixă, Odontoterapie, Endodonție și Reabilitare orală,
în concordanță cu cerințele noii reforme curiculare. A crescut numărul de ore de
activități practice la alte două discipline de specialitate în concordanță cu importanța acestora: Reabilitare orală și Urgențe medico – chirurgicale.
Tehnică Dentară
Modificarea adusă planurilor de învățământ a constat în:
• modificarea numărului de credite la 4 discipline, modificarea numărului de ore
de activități practice la 2 discipline: (Ortodonție, Tehnologii ceramice), în concordanță cu importanța acestora.
Programe de studii la Facultatea de Farmacie
Farmacie
• reducerea numărului de credite la disciplina de Fizică farmaceutică
• introducerea disciplinei Calcule farmaceutice în anul I de studiu
• modificarea anului de predare a două cursuri opționale
Anul universitar 2014/2015 se remarcă prin definitivarea procesului de introducere în
platforma electronică a fișelelor disciplinelor, la toate facultățile, respectiv încărcarea
de informații în platforma e-Learning.
Au fost elaborate în sprijinul bunei desfășurări a activității didactice o serie de cursuri,
cărți, îndrumătoare de lucrări practice.

3.2. Studenți
Numărul total de studenți ai universității este permanent corelat și raportat la spațiile
destinate desfășurării activității didactice, la numărul cadrelor didactice, fiind astfel
dimensionat încât să satisfacă raportul optim desfășurării unui învățământ de calitate.
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Tabel 3.2. Situația sintetică a numărului de studenți la programele
de studiu de licență la 1 oct. 2015

Facultatea

Programul
de studiu

Medicină

Farmacie

LM

LR

LM

LE

2403

906

832

474

132

-

59

Medicină - Engleză

353

-

-

-

-

25

328

Asistenţă Medicală
Generală

359

61

59

154

85

-

-

Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare

146

16

-

130

-

-

-

Nutriţie şi
Dietetică

125

20

-

105

-

-

-

Educaţie Fizică şi
Sportivă

89

19

-

70

-

-

-

3475 1022

891

933

217

25

387

Medicină
Dentară

764

214

192

205

77

-

76

Medicină Dentară Engleză

38

-

-

-

-

2

36

Tehnică
Dentară

97

13

-

82

-

-

2

Total

899

227

192

287

77

2

114

Farmacie

595

175

175

134

90

-

21

Cosmetică Medicală.
Tehnologia Produsului
Cosmetic

37

10

-

27

-

-

-

Asistenţă de Farmacie

23

-

-

22

-

-

1

Total

655

185

175

183

90

-

22

27

523

Total universitate
12

LR

Nr. studenți
cetățeni
străini (buget+taxă)

Nr. studenți pe
locuri cu taxă

Medicină

Total

Medicină
Dentară

Nr.
total

Nr. studenți
pe locuri
bugetate

5029 1434 1258 1403 384
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Tabel 3.3. Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele
de studiu de master la 1.oct.2015
Facultatea

Medicină

Medicină
Dentară

Farmacie

Şcoala
Doctorală

Programul
de studiu

Nr.
total

Nr. masteranzi pe
locuri bugetate

Nr. masteranzi pe
locuri cu taxă

Laborator Clinic

28

20

8

Managementul
Serviciilor de Sănătate

46

-

46

Nutriţie Clinică şi
Comunitară

59

30

29

Terapie Fizică şi
Reabilitare Funcţională

89

30

59

Total Medicină

222

80

142

Tehnologii protetice pe
implanturi

10

5

5

Calitatea Medicamentului, Alimentului şi
Mediului

12

3

9

Cosmetologie şi
Dermofarmacie

17

3

14

Biotehnologie
Medicală

11

3

8

Total Farmacie

40

9

31

Cercetare Științifică
Medico-Farmaceutică

28

-

28

300

94

206

Total universitate

Programele de master se bucură de aprecierea în special a absolvenţilor universităţii
noastre dar nu numai, apreciere regăsită în creşterea constantă a numărului de solicitanţi pentru întreaga paletă de oferte.
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Fig. 3.1. Evoluția numărul de studenți la programele de licență, masterat și total.

3.3. Admiterea – 2015
În Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș admiterea studenților se
face prin procedee de admitere proprii care sunt în concordanță cu criteriile generale
de organizare si desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar în curs. Admiterea din 2015 s-a caracterizat prin:
• Menținerea interesului pentru studii în domeniile medicale;
• Ușoare oscilații ale numărului de candidați pe loc raportate la program de studiu
sau limbă de predare;
• Scăderea mediei minime de admitere la programul de studii medicină, explicată
prin creșterea dificulțății subiectelor de admitere;
• Creșterea mediei de admitere în cazul candidaților care au optat pentru disciplina
chimie, ca urmare a schimbării unor tipuri de teste în vederea nivelării și optimizării examenului de admitere.
Tabel 3.4. Numărul de candidați înscriși la programele cu LR/LM
Programul de studiu

LR

LM

570+17 MM

320

Medicina Dentară

124

90

Farmacie

65

55

Asistență medicală generală

63

45

Total

839

510

Medicina

14
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Fig. 3.2. Evoluția numărului de candidați înscriși –
programele de studii în limba română

Fig. 3.3. Evoluția numărului de candidați înscriși –
programele de studii în limba maghiară
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Tabel 3.5. Rezultatele examenului de admitere 2015, pe specializări
Buget
LR
Facultatea

Programul
de studiu

Media
admitere
max/min

Medicină

LM

Nr.
studenţi
admiși

Media
admitere
max/min

Nr.
studenţi
admiși

Medicină

9,97/8,58

135

9,99/7,95

135

Asistență Medicală
Generală

9,61/9,20

15

9,88/9,22

15

Balneofizio
kinetoterapie și
Recuperare

9,70/9,46

8

-

-

Nutriție și Dietetică

9,80/9,12

10

-

-

Educație Fizică și
Sportivă

9,79/9,50

5

-

-

9,87/7,86

35
9,79/6,81

35

*5,07

*1

9,78/9,61

5
-

-

*7,81/7,24

*2

9,98/8,76

35

Medicină Dentară
Medicină
Dentară
Tehnică Dentară

9,87/
Farmacie
Farmacie

Cosmetică Medicală.
Tehnologia Produsului
Cosmetic

(cumulat, sesiunea iulie și septembrie 2015)
* buget R. Moldova şi etnici Rromi
** a doua licență

16

35
7,44

9,47/8,52

10

-

-
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Taxă
LR

Media
admitere
max/min

LE

LM

Nr.
studenţi
admiși

Media
admitere
max/min

Nr.
studenţi
admiși

Media
admitere
max/min

Nr.
studenţi
admiși

8,57/7,95

76

7,94/ 7,92

4

8,00/5,00

100

9,19/7,74

41

9,20/7,77

29

-n

-

9,44/8,60

42

-

-

-

-

9,09/5,82

16

-

-

-

-

9,46/6,56

26

-

-

-

-

5

8,00/5,00

27

-

-

-

-

-

-

7,83/6,72

6,77/6,77
30

6,87/ 5,53
9,57/8,89

6,15/5,00
25

-

-

8,75/5,19

19

7,42/5,35

15

9,48**/ 5,40

27

-

-

17
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Fig. 3.5. Numărul de candidați înscriși – programele de studii unde există limba
română și limba maghiară

3.4. Examenul de licență
Examenul de licență , un examen complex de verificare a pregătirii profesionale, demonstrează interesul studenților pentru o bună pregătire și dorința acestora de a-și
continua studiile prin rezidențiat, tematica examenului teoretic de licență suprapunându-se în proporție de 80% cu tematica de rezidențiat. Promovabilitatea la examenul de licență este mare, cuprinsă în intervalul 91,66 – 100%.
Tabel 3. 7. Situația promovabilității la examenul de licență
Facultatea

Medicină

Medicină
Dentară
Farmacie
18

Programul de studiu

Numărul Numărul studenților
studenților care au promovat
absolvenți examenul de licență

Promovabilitatea
(%)

Medicină

321

320

99,68

Medicină LE

34

34

100

Asistență medicală generală

82

84

96,42

Moașe

23

23

100

Balneofiziokinetoterapie

48

48

100

Nutriție și dietetică

31

31

100

Educație fizică și sportivă

12

11

91,66

Medicină dentară

114

114

100

Tehnică dentară

24

22

91,66

Farmacie

94

94

100

Asistență de farmacie

15

15

100
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3.5. Rezidențiat
Tabel 3.8: Număr total de rezidenți
Domeniu

Număr*

Medicină

1307

Medicină dentară

133

Farmacie

30

Total

1470

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

Tabel 3.9. Dinamica numărului de rezidenți 2010 -2015
Număr rezidenți
Domeniu
2010*

2011*

01.01.2012

Medicină

1038

1094

1188

1277

1312

1307

Medicină
dentară

36

66

82

103

103

133

Farmacie

19

18

23

35

30

30

1093

1176

1293

1415

1445

1470

Total

01.01.2013 01.01.2014

01.01.2015

*numărul se referă doar la rezidenții bugetați

Tabel 3.10. Situația coordonatorilor de rezidențiat
Grad didactic

Număr

%

Profesor

27

52%

Conferențiar

12

23%

Șef lucrări

13

29,5%

Total

52

100%

*pentru 4 dintre specialități (ATI, Cardiologie, Medicină internă, Pediatrie) există
câte 2 coordonatori de rezidențiat
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Tabel 3.11. Situația sintetică a numărului de rezidenți pe anul 2015

Număr rezidenți total

Nr. rezidenți
bugetați

Nr. rezidenți
cu taxă
(a 2-a
specialitate)

Nr.
rezidenți
cont propriu
valutar

Nr.
rezidenți
bursieri

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

MEDICINĂ

VII
Total

1307

-

-

-

1251

47

6

3

MEDICINĂ DENTARĂ
I

31

25

3

2

1

II

32

29

3

-

-

III

26

19

-

2

5

IV

43

43

-

-

-

V

1

1

-

-

133

117

6

4

6

I

6

6

-

-

-

II

9

9

-

-

-

III

15

15

-

-

-

Total

30

30

-

-

-

Total
FARMACIE
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Tabel 3.12. Situația nominală a coordonatorilor și îndrumătorilor de rezidențiat
Specialitatea

Medicină

Alergologie și
imunologie clinică

Conferentiar

Moldovan Dumitru

1

Medicină

Anatomie patologică

Profesor

Egyed Zsigmond
Emeric

9

Medicină

Anestezie și Terapie
Intensivă

Profesor

Copotoiu
Sanda-Maria

Profesor

Azamfirei Leonard

Boli infecțioase

Conferențiar

Georgescu Anca
Meda

Profesor

Benedek Imre

Profesor

Dobreanu Dan

Medicină
Medicină
Medicină

Cardiologie

Grad Didactic

Nume coordonator

Nr. Indrumatori
UMF*

Domeniul

5
7
13

Medicină

Chirurgie
cardiovasculară

Profesor

Suciu Horatiu

4

Medicină

Chirurgie orală și
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

Profesor

Morariu Silviu Horea

3

Medicină

Diabet zaharat, Nutriție
și 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

Profesor

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

Conferențiar

Boeriu Cristian

1

Medicină

Medicină internă

Profesor

Carasca Emilian

Profesor

Oltean Galafteon

25
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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

Conferențiar

Cucerea Manuela

2

Medicină

Neurologie

Profesor

Balasa Rodica

4

Medicină

Obstetrică - Ginecologie Profesor

Szabo Bela

16

Medicină

Oftalmologie

Conferentiar

Horvath Karin

2

Medicină

Oncologie medicala

Sef de lucrari

Toganel Cornelia

2

Medicină

Ortopedie și traumatologie

Profesor

Nagy Ors

5

Medicină

Otorinolaringologie

Conferentiar

Muhlfay Gheorghe

1

Profesor

Marginean Oana

Conferentiar

Horvath Maria
Adriene

11

Medicină
Medicină

Pediatrie

Medicină

Pneumologie

Profesor

Jimborean Gabriela

2

Medicină

Psihiatrie

Profesor

Nirestean Aurel

6

Medicină

Reumatologie

Sef de lucrari

Popoviciu Horatiu
Valeriu

3

Medicină

Recuperare, medicină
fizică și balneologie

Sef de lucrari

Szasz Simona

1

Medicină

Radiologie – imagistică
medicală

Profesor

Buruian Mircea

4

Medicină

Sanatate publica si
management

Conferentiar

Buicu Florin

2

Medicină

Urologie

Conferentiar

Martha Orsolya

4

Medicină
dentară

Endodonție

Sef de lucrari

Pop Mihai

2

Medicină
dentară

Chirurgie dentoalveolară

Sef de lucrari

Ormenisan Alina

2

Medicină
dentară

Ortodonție și ortopedie
Profesor
dento– facială

Pacurar Mariana

8

Medicină
dentară

Paradontologie

Conferentiar

Pop (Monea) Monica
Dana

5

Medicină
dentară

Protetică dentară

Profesor

Popsor Sorin

12

Farmacie

Farmacie clinică

Profesor

Vari Camil

8

Farmacie

Laborator farmaceutic

Profesor

Muntean Daniela

9

*inclusiv coordonatorul de rezidențiat

22

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

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 48 de domenii de rezidențiat.
• Pentru 4 dintre specialități (ATI, Cardiologie, Medicină internă, Pediatrie) există
câte 2 coordonatori de rezidențiat.
• Peste 50% dintre coordonatorii de rezidențiat au titlul didactic de profesor.
• Pentru specialitatea Medicina Muncii, datorită inexistenței unui cadru de predare, rezidențiatul este coordonat de un cadru didactic din alt centru universitar.
• Există încă specialități pentru care UMF Tîrgu Mureș nu realizează coordonarea
în rezidențiat datorită lipsei de cadre didactice abilitate sau de servicii de specialitate.
• 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.
• Nu există nici un fel de evidență cu privire la inserția profesională a rezidenților
după ieșirea lor din rezidențiat.
• S-a rezolvat problema specialităților de Medicina Muncii și Sănătate publică și
management în ce privește coordonatorii de rezidențiat.

Tabel 3.13. Situația admiterii la rezidențiat – sesiunea noiembrie 2015

Domeniu

Candidați
înscriși

Absolvenți
UMF Tg Ms
înscriși

Absolvenți
UMF Tg Ms
reușiți

Punctaj
max

Punctaj
min

Medicină

410

280

263 (94%)

914

548

Medicină dentară

124

61

50 (82%)

890

534

Farmacie

33

33

30 (91%)

846

507

Total

567

374

343 (91,7%)

-

-

Examenul de rezidențiat 2015 s-a desfășurat fără incidente, pentru toate domeniile
de pregătire. Singura problemă a constat în anularea lucrărilor a doi candidați care nu
au respectat locurile desemnate în sală
Nu au existat întrebări anulate în urma contestațiilor.
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Tabel 3.14. Specializările alese în urma concursului de rezidențiat
Specializări medicale alese

Număr

Medicină
Alergologie si imunologie clinica

2

Anatomie patologica

5

Anestezie si Terapie Intensiva

16

Boli infecțioase

5

Cardiologie

15

Chirurgie cardiovasculara

4

Chirurgie generala

11

Chirurgie orala si maxilo-faciala

1

Chirurgie pediatrica

1

Chirurgie vasculara

3

Dermatovenerologie

5

Diabet zaharat, Nutriție si boli metabolice

2

Endocrinologie

5

Epidemiologie

1

Gastroenterologie

8

Genetica medicala

1

Hematologie

2

Medicina de familie

7

Medicina de laborator

9

Medicina de urgenta

5

Medicina interna

18

Medicina legala

2

Medicina muncii

4

Nefrologie

2

Neonatologie

3

Neurochirurgie

2

Neurologie

10

Obstetrică – Ginecologie

15

Oftalmologie

5

Oncologie medicala

4

Ortopedie si traumatologie

9

Otorinolaringologie

5

Pediatrie

15

Pneumologie

8
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Psihiatrie

10

Radiologie – imagistica medicala

10

Recuperare, medicina fizica si balneologie

3

Reumatologie

5

Urologie

2
Medicină dentară

Chirurgie dento-alveolară

5

Endodonție

3

Ortodonție si ortopedie dento – faciala

5

Parodontologie

5

Protetica dentara

2
Farmacie

Farmacie clinica

6

Laborator farmaceutic

4

3.6. Cursuri postuniversitare
Tabel 3.15. Situația sintetică a numărului de cursuri postuniversitare și de cursanți
Domeniu

Număr cursuri

Număr cursanți

Cursanți/Curs

Medicină

60

1218

21

Medicină dentară

0

0

-

Farmacie

1

30

30

Interdisciplinare

2

205

102

Total

63

1453

-

•

•
•

Se remarcă absența cursurilor postuniversitare organizate de Facultatea de Medicină dentară și doar un curs la Facultatea de Farmacie. Aceasta poate fi legat și de
numărul mai redus de cadre didactice de la aceste facultăți, deși la Facultatea de
Medicină dentară nici aceasta nu poate fi o explicatie.
Global, raportarea cursanților prezenți la numărul cursurilor susținute dă un număr de 23 cursanți / curs, superior anului precedent.
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

128

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

1

Articole publicate în reviste indexate BDI

187

Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de
impact

17

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

1

Articole publicate în reviste indexate BDI

18

Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de
impact

26

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

0

Articole publicate în reviste indexate BDI

17

Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS,
categoria B

1

Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de
impact

163

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

2

Articole publicate în reviste indexate BDI

216

Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS,
categoria B

1

Total universitate

26

382

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

Fig. 4.1. Evoluția numărului de publicații ISI, in extenso (reviste și proceedings
cotate ISI): 2011-2015

Se poate remarca o creștere în anul 2015 față de anul 2014, cu 16,81% a producției
științifice la nivel de articole publicate in extenso și o creștere cu 26,35% 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 științifice (ca medie ponderată calculată ca raport al numărului de publicații la numărul de posturi ocupate), rezultatele
indică 0,58 articole/cadru didactic la Facultatea de Farmacie, 0,33 articole/cadru
didactic la Facultatea de Medicină și 0,29 articole/cadru didactic la Facultatea de
Medicină Dentară. – Figura nr. 4.2.
Fig. 4.2. Raportul eficienței activității științifice – nr. publicații la nr. posturi
ocupate: 2014-2015
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•

Din punctul de vedere al vizibilității activității științifice (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 2,116 la
Facultatea de Medicină generală (cu limite 0,164-5,723), de 1,381 la Facultatea
de Farmacie (0,191-5,723), respectiv de 0,885 la Facultatea de Medicină dentară
(0,429-5,273) – Figura nr. 4.3.
Fig. 4.3. Raportul vizibilității activității științifice – media FI a publicațiilor

•

Din punctul de vedere al aportului fiecărei facultatăți la vizibilitatea activității
științifice (calculat ca raport al factorului de impact cumulat al revistelor în care
s-au publicat rezultatele activității de cercetare în anul 2015 la numărul total de
posturi ocupate), rezultatele sunt prezentate în Figura nr. 4.4.

Fig. 4.4. Aportul fiecărei facultăți la vizibilitatea activității științifice –FI cumulat al
publicațiilor
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Fig. 4.5. Evoluția numărului de publicații BDI, in extenso: 2011-2015

Se poate remarca o creștere în anul 2015 față de anul 2014, cu 22,65% a producției
științifice la nivel de articole publicate in extenso în reviste BDI.
Fig. 4.6. Evoluția numărului de publicații (in extenso si rezumat), la nivelul întregii
Universități: 2011-2015

Se poate remarca o creștere în anul 2015 față de anul 2014, cu 16,81% a producției
științifice la nivel de articole publicate in extenso și o scădere cu 47,69% a rezumatelor BDI. Din acest motiv, numărul total al lucrărilor științifice (in extenso și
rezumat) a scăzut față de anul 2014 cu 24%. Este foarte probabil ca această scădere
să fie consecința unei subraportări din partea cadrelor didactice, problema raportării
activității științifice fiind de fiecare dată un demers greoi datorită atât ratei de reacție
încă insuficientă cât și datorită faptului că, în continuare, nu toate cadrele didactice
înțeleg semnificația corectă a fiecărui termen utlizat în raportări.
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Pe de altă parte, pentru pregătirea acestui raport, fiecare lucrare raportată în ultimii 5
ani (2011-2015) a fost riguros identificată de către Prorectoratul științific în bazele de
date existente, constatându-se că unele lucrări raportate în anii anteriori nu există în
aceste baze, ceea ce a dus la recalcularea numărului de lucrări/an.
4.1.2. Lucrări științifice – rezumate
Tabel 4.2. Numărul lucrărilor științifice publicate în rezumat
Facultatea

Medicină

Medicină dentară

Farmacie

Universitate

Tip de lucrări

Număr

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

85

Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI

98

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

62

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

6

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

1

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

8

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

14

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

97

Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI

124

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

74

Total universitate

295

Un indicator nou introdus în raport este numărul de lucrări citate. În 2015 UMF a avut
220 lucrări științifice citate, cu un număr total de 692 de citări.
În 2015 au fost premiate 4 articole științifice, două dintre ele aparținând colectivului
de autori condus de conf. Dr. Alina Scridon (European Heart Journal, FI: 15,203).
30

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

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

Medicină

Medicină
dentară

Farmacie

Universitate

Tip de carte

Număr

Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

64

Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii

23

Cărți apărute în edituri internaționale

0

Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

37

Capitole în cărți apărute în edituri internaționale

6

Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

12

Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii

15

Cărți apărute în edituri internaționale

0

Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

1

Capitole în cărți apărute în edituri internaționale

0

Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

15

Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii

0

Cărți apărute în edituri internaționale

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

91

Cărți apărute în edituri internaționale

1

Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii

38

Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS

38

Capitole în cărți apărute în edituri internaționale

6

Fig. 4.7. Evoluția numărului de cărți publicate în edituri CNCS și îndrumătoare lp
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Se poate remarca o creștere în anul 2015 față de anul 2014, cu 7,5% a numărului de
cărți și îndrumătoare apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS.

4.3. Proiecte și contracte de cercetare
Tabel 4.4. Proiecte depuse în competiții internaționale și naționale în 2015
Proiecte depuse în competiții internaționale
(în care universitatea este coordonator)

2

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

2

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

5

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

2

Total proiecte depuse

11

Fig. 4.8. Evoluția numărului de proiecte de cercetare depuse
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Tabel 4.5. Proiecte câștigate în competiții internaționale și naționale în 2015
Valoare
Număr

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

1

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

0

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

3

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

1

RON

EUR

518.436

4.000

USD

90.000

Tabel 4.6. Proiecte derulate în anul 2015
Număr
Proiecte derulate în anul 2015, câștigate
prin competiții internaționale anterioare anului 2015 (în care universitatea
este partener)

Valoare
RON

10

EUR

USD

200.000

664.644/
128.182

ͳ din care valoare pentru 2015
Proiecte derulate în anul 2015, câștigate
prin competiții naționale anterioare
anului 2015 (în care universitatea este
coordonator)

3

43.425.386

8

1.176.086

ͳ din care valoare pentru 2015
Proiecte derulate în anul 2015, câștigate
prin competiții naționale anterioare
anului 2015 (în care universitatea este
coordonator)

34.500

ͳ din care valoare pentru 2015
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Tabel 4.7. Proiecte/ contracte de cercetare/ consultanță/ servicii tehnice și
tehnologice în 2015
Valoare
Număr
Proiecte/ contracte de cercetare/ consultanță/ servicii tehnice și tehnologice
încheiate și terminate în 2015, direct cu
companii/ asociații/ organizații din țară și
străinătate
Proiecte/ contracte de cercetare/ consultanță/ servicii tehnice și tehnologice
încheiate și în derulare în 2015, direct
cu firme/ companii din țară și străinătate
anterior anului 2015

RON

EUR

3

8.750

400.000

15

40.000

33.000

USD

400.000
HUF

Fig. 4.9. Evoluția numărului proiectelor de cercetare câștigate

Se poate remarca un număr redus de proiecte depuse dar și contractate în anul 2015.
Acest lucru se datorează numărului redus de competiții deschise, mai ales în spațiul
național dar și relativei facilități de acces la granturile private de cercetare, motiv
pentru care se impune o reașezare a modului în care acestea sunt luate în calcul la
promovări.
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4.4. Proiecte structurale și 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
• Valoare sume care așteaptă rambursarea: 0 lei
Tabel 4.9. 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

10

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

10

10

Suprafață modernizată/construită (metri pătrați)

3.330,27 mp arie
utilă

0
(de îndeplinit până
în 2020)

Locuri de munca create în CD datorită proiectului
(număr)

15 noi locuri de
muncă în cercetare

0
(de îndeplinit până
în 2020)

Proiecte internaționale în care va fi implicată
infrastructura (număr)

0
Minim 2 proiecte
(de îndeplinit până
internationale
în 2020)

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:
ͳ 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
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•
•

Valoare sume rambursate: 1.332.226,77 Lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 801.104,13 Lei.
Tabel 4.10. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID
POSDRU/156/1.2/G/136334
Indicatori

Propuși

Realizați

800

870

Număr de programe de licență/ masterat dezvoltate/adaptate
conform CNCIS- învățământ superior

1

1

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

1

1

Număr de participanți la instruire – învățământ superior

4.4.2. Proiecte structurale în care universitatea este partener
a. Proiect „Parteneriat strategic pentru cresterea calitatii cercetarii stiintifice sin
universitatile 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
• 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 4.12. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID
POSDRU/159/1.5/S/136893
Indicatori

Propuși

Realizați

Numărul de doctoranzi sprijiniți

15

15

Numărul de cercetători asistați financiar – cercetare post doctorală

20

20

Numărul de lucrări științifice prezentate – programe doctorale

15

19

Numărul de lucrări științifice prezentate – cercetare post doctorală

20

33

Numărul de lucrări științifice publicate - programe doctorale

15

33

Număr de lucrări știițifice publicate – cercetare post -doctorală

40

50

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

8

0
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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: 908.056,01 ron
• Valoare sume care așteaptă rambursarea: 227.405,99 lei
Tabel 4.13. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID
POSDRU/159/1.2/S/133377
Indicatori

Propuși

Realizați

Numărul de doctoranzi sprijiniți

20

20

Numărul de cercetători asistați financiar – cercetare post doctorală

10

10

Numărul de lucrări științifice prezentate – programe doctorale

20

20

Numărul de lucrări științifice prezentate – cercetare post doctorală

10

10

Numărul de lucrări științifice publicate - programe doctorale

20

40

Număr de lucrări știițifice publicate – cercetare post -doctorală

10

20

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

8

8

c. Cercetarea doctorală și 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 20072013, 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
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•
•

Valoare sume rambursate: 141.620, 18 lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 36.978,80 lei
Tabel 4.14. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID
POSDRU/159/1.5/S/137390
Indicatori

Propuși

Realizați

Doctoranzi asistați financiar

4

4

Lucrări prezentate

4

7

Articole publicate

4

6

d. Construiește-ţi 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 învățământ și piața
muncii prin activități 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: 1.336.623 lei
• Valoare sume care așteaptă rambursarea: 5.806 lei
Tabel 4.14. Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID
POSDRU/160/2.1/S/132690
Indicatori

Propuși

Realizați

Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră

5000

2632

Numărul parteneriatelor educaționale încheiate **

150

150

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 inițiat o nouă categorie de granturi interne: granturile
colective de cercetare, cu o valoare maximă de finanțare 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 Mureș,
având orice grad didactic cu excepția profesorului universitar. Sunt eligibile cheltuieli
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de logistică și mobilități, nu sunt eligibile cheltuieli de salarizare.
Proiectele declarate eligibile au fost evaluate din punctul de vedere al calității științifice de experți externi stabiliți de Prorectoratul științific.
Au fost depuse un număr total de 29 de proiecte individuale și 9 proiecte colective.
Au obținut minim 85 de puncte și au primit o finanțare totală de 70.000 Euro, din veniturile proprii ale Universității, un număr de 14 proiecte individuale.
În cadrul competiţiei pentru granturile colective 3 proiecte au obținut punctajul minim de 90 de puncte, și au fost încheiate contracte în valoare de 60.000 Euro.
În cursul anului 2015 au fost derulate cele 16 proiecte individuale câștigătoare ale
competiției din 2013 (valoare totală 80.000 Euro) și 4 colective (valoare totală 80.000
Euro).

4.6. Granturile de cercetare cu finanțare privată
Ca partener și furnizor de expertiză științifică, Universitatea de Medicină și Farmacie
din Tîrgu Mureș a inițiat în anul 2015 lansări de competiții având ca obiect promovarea cercetării originale și creșterii capacității de cercetare, cu implicații favorabile
asupra competitivității cercetătorilor la nivel național, prin dezvoltarea unor parteneriate de tip public-privat, în scopul obținerii unor rezultate cu potențial de transfer
tehnologic în aria socio–economică.
În anul 2015 au fost câștigate 22 astfel de proiecte de cercetare în domeniul medical
cu finanțare exclusivă din partea unor firme/companii din România, în valoare totală
de 110.000 Euro.

4.7. Alte activități de cercetare desfășurate sub egida Universității
În anul 2015, sub egida universității au fost câștigate și finațate următoarele proiecte
de cercetare, după cum urmează:
• Teaching and Learning Bioanalysis (cod proiect - CIII-RO-0010-10-1516, director
conf. dr. Donáth-Nagy Gabriela) - Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS)/ finanțator: Ministerele Educațiilor Nationale ale țărilor
participante , desfășurat în perioada 01.09.2015-31.08.2016. S-au acordat 81
mobilități din care 2 mobilități pentru UMF TG. Mures, cca. 4.000 RON/980 EURO.
• Algoritm de stratificare a pacienților cu sifilis nou depistat în vederea stabilirii
unui protocol de investigare pentru identificarea altor boli cu transmitere sexuale
concomitente – ALGOSEX, director dr. Fekete Gyula (Competiþia Națională pentru
Proiecte/Granturi de Cercetare Științifică a Societății Române de Dermatologie);
perioada de derulare: 10.2015-10.2016, în valoare de 4000 de euro.
• Excelenta în cercetarea și practica medicală cardiovasculară (Apelul II Programul
RO01 – Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național – Granturile SEE și
norvegiene 2009-2014/ Ministerul Fondurilor Europene) în valoare de 7053,28
RON
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Proiecte/contracte de cercetare/consultanţă/servicii tehnice și tehnologice încheiate și terminate în 2015 direct cu companii/firme/asociaţii/ organizaţii din ţară și
străinătate
• Testare prin metoda MALDI-TOF cu scopul identificării speciilor de fungi izolate
din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures (12149/22.09.2015; director de
proiect - Șular Floredana, finanțator SC Synevo Romania SRL; valoare 8750 RON);
• Stabilirea nivelului actual pentru monitorizarea Pajiștilor cu Înaltă Valoare Naturală din România (C/511/1/1/S/14/00/15/SOdin 30.01.2015, Contractor Fundația ADEPT TRANSILVANIA, membri în echipa de cercetare Prof dr. Oroian Silvia,
conf. dr. Curticăpean Manuela, șef lucrări Corneliu Tanase, Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, finanțator Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; valoare100 000 Euro;
• Results-based agri-environment schemes for support of broad biodiversity at
landscape scale in Transylvanian High Nature (Contractor Fundația ADEPT TRANSILVANIA, membri în echipa de cercetare Prof dr. Oroian Silvia, finațat de Comisia
Europeană; valoare 300000 €)
Proiecte/contracte de cercetare/consultanţă/servicii tehnice și tehnologice încheiate și terminate în 2015 direct cu companii/firme/asociaţii/ organizaţii din ţară și
străinătate
• Modern Klinikai Labordiagnosztika (5706/4/2015/HTMT/28.09.2015) – director
de proiect: conf. dr. Fazakas Zita, finanțator: Academia de Științe din Ungaria; valoare1000 EUR / 5000 EURO 2015; 5000 EURO 2016;
• Studiul parametrilor biochimici și hormonali la pacienți suferind de litiază urinară
de tip oxalat de calciu – director de proiect: Nemes-Nagy Enikõ, finanțator: Academia de Științe din Ungaria; valoare: 150000 HUF;
• Studiu privind înbunătățirea capacității de efort în cadrul activităților sportive
outdoor din timpul liber, la persoanele care frecventează Platoul Cornești Tîrgu
Mureș; – director de proiect:, Țurcanu Florin; valoare 10000 RON;
• Implicarea planului de interventie personalizat (PIP) in optimizarea standardelor
calitatii vietii, persoanelor cu dizabilitati (copii si tineri) – director de proiect: Pașca Maria Dorina, finanțator: Asociatia “Raza de Soare” Iernut, Jud. Mures ; valoare: 5000 RON;
• Assesement of IL-17A, IL-10 and TGF-beta serum titers in RRMS patients treated
with Avonex, possible biomarkers for treatment response and the impact on them
of treatment with Avonex; – director de proiect: prof. Dr. Bălasa Rodica, finanțator: Biogen Elveția ; valoare: 28000 euro;
• H6D-MC-LVHV (b) a Double-blind efficacy and safety study of the phosphodiesterase type 5 inhibitor tadalafil in pediatric patients with pulmonary arterial hypertension; – director de proiect: prof. Dr. Rodica Togănel, finanțator: Eli Lilly;
• Randomized study investigating the safety of CVT-301 in Parkinson’s disease patients with motor response fluctuations compared to an observational cohort control; – director de proiect: Szasz Jozsef, finanțator: Civitas Therapeutics Inc., SUA;
• Changes in the provision of institutionalized mental health care in South-Eastern
Europe EDCON (European Dementia Consensus Network); – director de proiect:
Adriana Mihai, finanțator: OMS;
• European study of violence management in mental health service; – director de
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proiect: Adriana Mihai, finanțator: Royal College of Surgeons Ireland;
Eficiența tratamentului de seleniu în tiroidita cronică autoimună în funcție de nivelul seric de seleniu; – director de proiect: dr. Szanto Zsuzsanna , finanțator: Academia de Științe din Ungaria; valoare: 250000 HUF
Învățământ liceal și universitar fără fumat - o poartă deschisă spre sănătatea
comunității. Intensificarea măsurilor de educație antifumat; – director de proiect:
dr. Ianosi Edith Simona, finanțator: Asociația Medicală de Luptă împotriva Tuberculozei și Maladiilor Respiratorii ; valoare: 25000 RON;
A phase two randomised double blind placebo contolled parallel group addeptive
combined proof of concept and dose-finding to investigate efficacy , safety , pharmacodynamics and pharmacochinetics of ASP 3652 in the treatment of female
subjects with bladder pain syndrome /interstitial cystitis; – director de proiect:
conf. Dr. Martha Orsolya, finanțator: ICON;
A phase II, randomized, active comparator-contolled clinical trial - study of the safety, tolerability and efficacy ok MK-7655+Imipenem/Cialstatin versus imipenem/
Ciastatin alone in patients with complicated UTI; – director de proiect: conf. Dr.
Martha Orsolya, finanțator: Merck Covance;
Centru de Inovare, Cercetare și Dezvoltare a Dispozitivelor Medicale; – director de
proiect: Budai Alexandru, finanțator: SC Cattus SRL; valoare: 65000 euro.

4.8. Manifestările științifice ale Universității
Manifestările științifice organizate de universitate în anul 2015 au fost cuprinse într-un vast program „UMF 70” dedicat aniversării a 70 de ani de la înființarea Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. Manifestările știintifice pot fi rezumate
sintetic astfel:
Tabel 4.16. Manifestări științifice desfășurate în 2015
Manifestarea științifică

Data

Locul desfășurării

Semnalarea și declararea bolilor profesionale

12 Februarie

UMF Tirgu Mures

Despre limite în psihopatologie și sănătate mintală

20 Februarie

UMF Tirgu Mures

Workshop Knots and Sutures

21-22
Februarie

UMF Tirgu Mures

Congresul studenților maghiari TDK

26-28 Martie

Palatul CulturiiTîrgu Mureș

Zilele OSMDentistului

5-7 Martie

CIMD

Aplicații în virusologie- oportunități și perspective de
viitor

18 Martie

UMF Tirgu Mures

Contribuții psihanalitice la conturarea clinicii psihiatrice

m18 Martie

UMF Tirgu Mures

Workshop Basic Urological Surgical Skills

13-15 Martie

UMF Tirgu Mures

A IIIa Conferință internațională Româno-Maghiară de
13-15 Martie
Pneumologie

Sovata, Hotel
Danubius
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Manifestarea științifică

Data

Locul desfășurării

Workshop Flaps and Sutures

20-22 Martie

CIMD

Workshop Basic Dentoalveolar Surgical Skills

20-22 Martie

CIMD

workshop Basic Surgical Skills

27-29 Martie

UMF Tirgu Mures

Conexiuni Introspective în Științele Motricității Umane- ICHMS

27-28 Martie

CIMD

Congresul Internațional Marisiensis

22-26 Aprilie

UMF Tirgu Mures,SCJUM

Medisim- First Conference of Simulation Applied in
Medicine

24-25 Aprilie

Centrul de Simulare
UMF

Coonferința studențească de cancer mamar

3-5 Aprilie

CIMD

Workshop Knots and Sutures

17-19 Aprilie

UMF Tirgu Mures

Istoria psihoterapiilor în România

17 Aprilie

UMF Tirgu Mures

Congresul Româno Iordanian - CORIMF

21-23 Mai

CIMD

Congresul internațional de NANOBIOLOGIE

4-5 Mai

CIMD

Terapie clinică dietetică, actualizări, aplicații la nivel
internațional și perspective românești

7-8 Mai

UMF Tirgu Mures

Conferința națională de Cardiologie cu Participare
Internațională

13-15 Mai

SCJUM

Primul congres al Asociației de Medicină de Laborator din România

20-23 Mai

Sighișoara

Protocoale Terapeutice în Medicina Dentară Pediatrică - Curs Precongres

21-22 Mai

Complex Apollo

Implantologia conectată cu realitatea- Congres de
MD

21-22 Mai

Complex Apollo

Chirurgie plastică parodontală- Curs precongres

22-23 Mai

CIMD

Workshop Basic Surgical Skills

8-17 Mai

UMF Tirgu Mureș

Diagnosticul radiologic al pneumoconicozelor

11-12 Iunie

UMF Tirgu Mureș

Noi Concepte în tratamentl afecțiunilor de cartilaj

14-15 Iunie

SCJUM

15th Int. Symposium and Summer School on Bioanalysis

CIMD

Congresul Societății Române de Rinologie

Sighișoara

1-3 Iulie

Prima conferință națională a Soc. Naționale de Meto- 4-6 Septemdologie și Statistică Medicală
brie

Hotel Privo

Cursul CEEA - Mama și Copilul

9-11 Septem- Centrul de Simulare
brie
UMF

Conferința națională de Nutriție sportivă

28-31
Octombrie

UMF Tirgu Mureș

Prima conferință națională de Dermatoze Profesionale

Noiembrie

Sovata
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Manifestarea științifică

Data

Locul desfășurării

Chirurgia fără ligaturi

Noiembrie

Centrul de Simulare
UMF

Psoriazis și dermatita atopică - abordări multidisciplinare

Noiembrie

UMF Tirgu Mureș

Memorial lecture George Simu și Miskolczy Dezso

10 decembrie UMF Tirgu Mureș

A 8-a Conferință a doctoranzilor și a 5-a conferință a
postdoctoranzilor în medicină și farmacie

9-10 decembrie

UMF Tirgu Mureș

Realizări Deosebite în chirurgie

9-10 decembrie

UMF Tirgu Mureș

Creșterea speranței de viată în sindromul cardio-renal-Viitorul este azi!

3-4 decembrie

Hotel Plaza

Actualități și perspective în radiologia tîrgumureșeană

decembrie

UMF Tirgu Mureș

Trends in medical language teaching/learning

9-10 decembrie

UMF Tirgu Mureș

Nutriția bolnavului critic

decembrie

UMF Tirgu Mureș

De asemenea, în perioada 7-11 decembrie s-au desfășurat Zilele Universității de Medicină și Farmacie. În cadrul Sesiunii știintifice a cadrelor didactice au fost prezentate
165 lucrări în 15 secțiuni corespunzătoare tuturor specialităților medico-farmaceutice.

4.9. Școala doctorală
4.9.1. Informații /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 53 de conducători științifici de doctorat.
Tabel 4.17. Situația sintetică a numărului de studenți-doctoranzi la programele de
studii
Şcoala doctorală

Nr. total
doctoranzi

Nr. doctoranzi pe
locuri bugetate

Nr. doctoranzi pe
locuri cu taxă

Program de pregătire

172

112

85

Prelungire pentru elaborarea
tezei

61

61

Toți doctoranzii aflați 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 4.18. Situația tezelor în derulare pe ani de studii
Anul de studii
Nr. teze în derulare
2015/2016
50
2014/2015
43
2013/2014
47
2012/2013
32
2011/2012
41
2010/2011
13
2009/2010
11
2008/2009
3
2007/2008
2006/2007
2005/2006
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 2015, comparativ cu anii 2014
Tabel 4.19. Situația tezelor finalizate în 2014
Anul
2015
2014

Teze susținute
28
32

Fig. 4.10. Număr de teze susținute în 2015 vs. 2011, 2012, 2013, 2014
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c. Situaţia studenţilor doctoranzi retrași/exmatriculaţi
Tabel 4.20. Numărul doctoranzilor retrași/exmatriculați în 2015
Anul de studii
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008

Doctoranzi
retrași
3
5
1
5
4
1

Doctoranzi
exmatriculați
1
8
-

d. Doctorate în co-tutelă, din care:
• În derulare: 8 doctorate în co-tutelă
• Finalizate în 2015: 1 doctorat în co-tutelă
e. Abilitare:
În urma susținerii tezelor de abilitare la UMF Tîrgu Mureș s-a acordat atestatul de abilitare și calitatea de conducător de doctorat în domeniul de studii universitare Medicină, ca urmare a validării tezelor de abilitare de către CNATDCU, unui număr de 2 cadre didactice: prof. dr. Claudia Bănescu și prof. dr. Cristina Dehelean (UMF Timișoara).
f. Conferința Doctoranzilor s-a desfășurat în cadrul manifestărilor anuale, cu ocazia
Zilelor UMF Tîrgu Mureș, în data de 9-10 decembrie 2015.
Au fost invitați pentru deschiderea oficială a Conferinței personalități marcante ale
învățământului medical românesc și internațional.
În cadrul conferinței s-au prezentat lucrări ale doctoranzilor, din centrul universitar
Tîrgu Mureș dar și din alte centre universitare, în diferite specialități medicale, precum și în farmacie. Astfel:
• În domeniul Medicină în cadrul diferitelor specializări au fost prezentate 49 lucrări, din care 39 ale doctoranzilor din centrul nostru universitar
• În cadrul specialității Nutriție au fost prezentate 8 lucrări, din care 6 ale doctoranzilor din centrul nostru universitar
• În domeniul Medicină dentară au fost prezentate 7 lucrări, din care 5 ale doctoranzilor din centrul nostru universitar
• În domeniul Farmacie și specialitatea Biochimie au fost prezentate 8 lucrări, din
care 3 ale doctoranzilor din centrul nostru universitar.
Rezultatele generale după organizarea conferinței, în ceea ce privește numărul de
lucrări trimise spre publicare și numărul de participanți sunt:
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transmise spre publicare în revista Acta Medica Marisiensis - 72 lucrări
prezentate de 72 de doctoranzi, dintre care
ͳ 53 de lucrări ale doctoranzilor și post-doctoranzilor din Tîrgu Mureș.

g. Lucrări știinţifice publicate de doctoranzi care nu sunt cadre didactice ale U.M.F.
Tîrgu Mureș:
Tabel 4.21. Lucrări publicate de doctoranzi care nu sunt
cadre didactice ale UMF Tîrgu Mureș
Tip de lucrări

Număr

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI

25

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate B+/BDI

49

Proceedings papers, cotate ISI

3

h. Alte activităţi/date relevante pentru realizările IOSUD/SD în anul 2015:
• Continuarea activității programului de master „Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică”, în cadrul căruia au fost înmatriculați 28 de masteranzi.
• A fost modificată programa și curricula de invățământ prin armonizarea disciplinelor de studiu, 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, unele discipline introduse
sunt susținute de cadre didactice asociate ale UMF Tîrgu Mureș de la universități
din țară și din străinătate: UMF „Carol Davila” București, Institutul de Economie
Națională București, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureș, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, Clemson 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
4 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 științific al publicațiilor, 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 și pe platforma
DeGruyter (www.degruyter.com)
Tabel 4.22. Situația articolelor trimise spre publicare la
Acta Medica Marisiensis în 2015
Articole

Total

Intrate in redacție în 2015

106

Publicate în 2015 din cele intrate în 2015

46

În lucru la sfârșitul anului (dintre cele intrate în 2015)

60

Articole publicate în total în 2015

87

Revista are în prezent o rată de rejecție de 10-15%.
Dintre articolele publicate în 2015:
• 61 au fost articole originale (70%)
• 14 au fost editoriale sau referate (16%)
• 12 au fost prezentări de caz (14%)
În cursul anului 2015 s-a înregistrat o creștere constantă a numărului de articole trimise și publicate în revista AMM. Astfel:
• în numărul 1/2015 au fost publicate 13 articole
• în numărul 2/2015 au fost publicate 19 articole
• în numărul 3/2015 au fost publicate 25 articole
• în numărul 4/2015 au fost publicate 30 articole
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.
Tabel 4.23. Accesarea online a revistei (date furnizate de De Gruyter)
AMM

2013

2014

2015

Număr accesări a paginii revistei

1157

3527

3816 (EN)
18 (DE)

Număr accesări full text

826

2579

1126
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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 0,239. 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 150 de specialiști renumiți din țară și străinătate în activitatea de evaluare a calității științifice a materialelor publicate.
Tabel 4.24. Situația articolelor trimise spre publicare la
Revista Română de Laborator în 2015
Articole

Total

%

Intrate in redacție în 2015 prin Editorial Manager

135

100

Publicate în 2015

48

35,5%

Refuzate neîncadrare temă

13

10%

Respinse de recenzorii științifici

22

16,3%

Retrase de autori

2

1,5%

În lucru la sfârșitul anului (intrate in 2015 prin Editorial
Manager)

60

Dintre cele 48 articolele cu DOI publicate in 2015:
• 29 au fost articole originale (60,4%)
• 6 prezentări de caz (12,5%)
• 5 au fost editoriale (10,4%)
• 8 au fost Letter to the Editor (16,7%)
Tabel 4.25: Accesarea online a revistei (date furnizate de De Gruyter)
RRML
Număr accesări a paginii revistei
Număr accesări full text

2013
1157
826

2014

2015

2467

3133 (EN)
74 (DE)

1804

1104

4.10.3. The Journal of Critical Care Medicine
Revista The Journal of Critical Care Medicine este o revistă științifică internațională
cu o frecvență de apariție de 4 numere/an. Revista publică 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.)
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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, 38 redactori de specialitate (cu renume internațional și număr
mare de citări în sistemul ISI), 1 redactor tehnic și 1 redactor statistician.
Site-ul oficial al revistei este: www.jccm.ro, revista fiind vizibilă și pe platforma DeGruyter (www.degruyter.com)
Revista este indexată BDI, fiind indexată în următoarele baze de date internaționale:
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).
Revista JCCM a fost trimisă pentru indexare în ISI web of knowledge în anul 2015,
evaluarea fiind în derulare. De asemenea, este în curs de evaluare aplicația pentru
includere în baza de date SCOPUS, revista fiind și în curs de aplicare pentru bazele de
date Pubmed, Medline și Pubmed Central.
În anul 2015 au fost publicate în JCCM 30 de articole de către autori din România,
Ungaria, Franța, Anglia, Italia, Cehia, Grecia, Israel, Mexic și USA.
Tabel 4.26: Situația articolelor trimise spre publicare la JCCM în 2015
Articole

Total

Intrate in redacție în 2015

48

100

Publicate în 2015 din cele intrate în 2015

30

62,5%

În lucru la sfârșitul anului (dintre cele intrate în 2015)

9

18,7%

Articole publicate în total în 2015

30

62,5%

Dintre articolele publicate în 2015:
• 4 au fost articole tip editorial (13,33%)
• 6 au fost articole tip review (20%)
• 2 au fost articole tip state-of-the art (6,66%)
• 9 au fost articole tip original research (30%)
• 6 au fost articole tip case presentation (20%)
• 3 au fost articole tip letter to editor (10%)
În cursul anului 2015 s-a înregistrat o creștere constantă a numărului de articole trimise și publicate în revista JCCM. Astfel:
• în numărul 1/2015 au fost publicate 6 articole
• în numărul 2/2015 au fost publicate 6 articole
• în numărul 3/2015 au fost publicate 8 articole
• în numărul 4/2015 au fost publicate 10 articole
În vederea creșterii calității articolelor publicate și pentru evitarea unor situații de
publicare neconforme cu normele de etică a cercetării, revista JCCM a folosit serviciile
oferite de Sistemul Antiplagiat – www.sistemantiplagiat.ro.
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Tabel 4.27: Accesarea online a revistei (date furnizate de De Gruyter)
AMM

2015

Număr accesări a paginii revistei

814 (EN)
10 (DE)

Număr accesări full text

488

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 cărți editate de la înființare (1999): 636 titluri (coduri ISBN acordate pentru
materiale/cărți didactice/științifice), din care, în anul 2015: 91 titluri.
Total cursuri editate la UMF Tîrgu Mureș în perioada 2011-2015: 156 titluri, dintre
care 56 în anul 2015.
În anul 2015 au fost editate sub egida Editurii University Press volumele de lucrări a
mai multor manifestări științifice prestigioase, una internațională și patru naționale
cu participare internațională:
• Joint Meeting The 7-th International Symposium of Neurocardiology NEUROCARD 2015 and The 7-th International Symposium on Noninvasive Electrocardiology. October 16th-17th, 2015, Belgrade, Serbia. Scientifica Programme and Book
of abstracts. ISSN 2069-0169. ISSN-L 2069-0169.
• Congresul studențesc Marisiensis 2015 – Book of abstracts – Supliment AMM.
• Prima conferință mureșană de Dermatologie 2015 - Book of abstracts – Supliment
AMM.
• Sesiunea Anuală a Cadrelor Didactice a UMF Tîrgu Mureș 2015 – Book of abstracts – Supliment AMM.
• Conferința Doctoranzilor și a postdoctoranzilor 2015 – 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) pe anul
2015 (nr. 1, 2, 3, 4) și The Journal of Critical Care Medicine (nr. 1, 2, 3, 4).
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Fig. 4.11. Număr de cărți publicate de University Press în 2015 vs. 2012- 2014.

b. Activitatea minitipografiei
Număr de pagini printate (datele cuprind toate paginile printate pe Minitipografie
din momentul punerii în funcțiune - decembrie 2011 până la 29.12.2015): Print total:
3.871.193 pagini, dintre care:
• Total Black/Large – echivalent cu A3 (coperți sau afișe A3): 45.979 pagini;
• Total Full Color + Single Color/Large – echivalent cu A3: 127.168 pagini;
• Total Black/Small – echivalent cu A4: 1.326.414 pagini;
• Total Full Color + Single Color/Small - echivalent cu A4: 2.198.485 pagini.
Prin Proiectul POSDRU/86/1.2/S/58609 “Tehnologii avansate pentru calitate în universitatea orientată spre viitor” au fost printate și distribuite autorilor, studenților și
Bibliotecii UMF un număr record de titluri. Indicatorii din proiect au fost îndepliniți și
toate documentele și dovezile sunt pregătite pentru vizita finală de evaluare a proiectului care se preconizează a fi în cursul lunii ianuarie sau februarie 2016.
După finalizarea Proiectului POSDRU/86/1.2/S/58609 “Tehnologii avansate pentru
calitate în universitatea orientată spre viitor” pe Minitiografie au fost printate numeroase materiale pentru Librăria UMF (cărți, cursuri) și pentru uzul intern al Universității (materiale promoționale UMF70, broșuri de prezentare, pliante, afișe, dosare
instituționale, etc).
Copiatorul alb/negru achiziționat în cursul lunii mai 2014 a printat în total un număr
de 2.590.732 de pagini, față de 785.374 de pagini la data de 31.12.2014 – total 2015:
1.805.358 pagini.
Centrul de Copiere și MultiMedia, prin personalul angajat și echipamentele existente
s-a implicat activ în realizarea materialelor printate și on-line cu ocazia Zilelor UMF
2015 și pe tot parcursul anului 2015, în cadrul mega-evenimetului UMF70.
Au fost achiziționate echipamente și utilaje suplimentare solicitate în Strategia de
dezvoltare a University Press: un copiator alb-negru performant OCE, o ghilotină hidraulică, o mașină de biguit și o mașină de înfoliat. Cele două rizografe vechi, două
mașini de cusut cu sârmă și o ghilotină veche au fost propuse spre casare.
Pe parcursul anului 2015 au activat în cadrul University Press doi studenți voluntari
prin programul VIFU.
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Fig. 4.12. Număr de pagini tipărite de University Press în 2015 vs. 2012-2014.

c. Librăria UMF
Începând cu 15.07.2013, în cadrul University Press, Librăria Universității își desfășoară
activitatea de vânzarea de carte, de solduri și stocuri ocupându-se o persoană
calificată cu studii medii, angajată ca gestionar și vânzător.
În prezent cărțile se pot achiziționa on-site (loco) de la Librăria UMF cu sediul în clădirea University Press, dar și on-line, la adresa http://librarie.umftgm.ro/
Libraria on-line a fost inaugurată în data de 01.02.2014, în același timp cu lansarea
noului manual de Biologie LR și LM pentru admiterea la Facultatea de medicină și
Facultatea de medicină dentară.
Începând cu anul 2015 toate produsele Librăriei se comercializează în regim de
activitate economică, cu evidență și gestiune separate. Pe parcursul anului 2015
Librăria a început să comercializeze și Produse promoționale UMF, cu ocazia
evenimentului UMF70, lansarea Monedei aniversare UMF70, a Albumului foto
UMF70 și a Seriei filatelice UMF70.
Stocul de carte didactică provenită de la Centrul de Copiere și Multimedia (cursuri,
manuale, îndreptare pentru lucrările practice, alte materiale didactice, monede aniversare, etc) la data de 29.12.2015 era de 2827 bucăți (1483 bucăți pe Activitate economică și 1344 bucăți cursuri), cu un sold total de 71.466,15 lei (59.287,50 lei pe
Activitate economică și 12.178,65 lei pentru cursuri) față de 01.01.2015 cu un stoc de
3997 bucăți, cu un sold de 33407,65 lei, față 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 bucăți cu un sold de 25.172,00 lei, față de 31.01.2013 este de 570 de bucăți cu un sold de
66.120 lei și față de 659 bucăți cu un sold de 76.444 lei, la data de 01.01.2013. Până în
prezent s-au vândut toate cele 217 de exemplare rămase, astfel încât acum este stoc
= 0 și sold = 0. Stocul s-a epuizat în cursul lunii aprilie 2015.
În anul calendaristic 2015 s-au înregistrat următoarele cifre ale vânzărilor:
• Nr. de exemplare vândute direct (loco – on-site): 6.083 buc
• Valoare totală direct-on-site: 147.275,95 lei
• Nr. de exemplare vândute prin internet (on-line): 2.319 buc.
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•
•
•

Valoare totală on-line: 127.668,05 lei.
Nr. de exemplare vândute (on-site și on-line): 8.402 buc.
Valoare totală (on-site și on-line): 274.944 lei (aproximativ 61099 EURO/ 1 EURO
= 4,5 lei).
O analiza a acestor date arată că deși numărul de exemplare vândute a crescut cu
2.342 de exemplare vândute față de anul 2014, totuși valoarea totală a încasărilor a
scăzut. O explicație ar fi că în anul 2014 au predominat vânzările de cărți cu prețuri
mari: ECN – 120 lei/exemplar și Biologie Barrons LR și LM - 150 lei/exemplar. În timp
ce în 2015 ECN-ul s-a epuizat în aprilie, fiind vândute doar 217 exemplare, în continuare s-au vândut cursuri și cărți editate și tipărite la Centrul de Copiere și Multimedia,
care au avut prețuri mici și foarte mici: de la 2 !!! sau 3 !!! lei până la 44 de lei.
O altă explicație ar fi că în anul 2015 foarte multe materiale și produse promoționale
pentru UMF70 nu au fost incluse în lista de vânzare, acestea având prioritate pentru
tipărire față de lucrările programate anterior. Tot în această categorie se află și materialele printate pentru sesiunile de examene: de iarnă – ianuarie-februarie 2015,
mai-iunie 2015, admitere 2015 și rezidențiat 2015, plus revistele AMM și JCCM.
Încă o explicație ar fi problemele tehnice ale copiatoarelor color și alb/negru mic,
care au înregistrat pauze considerabile în activitatea de producție.
Toate acestea au dus la stocuri reduse ca disponibilitate la începutul anului universitar
și pe parcurs, lucru care s-a reflectat și în vânzări.
Tabel 4.28. Situația vânzărilor prin librărie
Vânzări – tipuri de produse

2014

2015

2015 vs.2014

Nr. de exemplare vândute direct (loco –
4.974 buc.
on-site)

6083 buc.

+1.109 buc

Valoare totală direct (loco - on-site)

147.275,95 lei -128.977,2 lei

276.253,15 lei

Nr. de exemplare vândute prin internet
1086 buc.
(on-line)

2319 buc.

Valoare totală on-line

127.668,05 lei -18.002,95 lei

145.671 lei

+1.233 buc

Nr. de exemplare vândute (on-site și
6.060 buc.
on-line)

8.402 buc.

+2.342 buc

Valoare totală (on-site și on-line)

274.944 lei

-146.980,15 lei

421.924,15 lei

Realizări deosebite pentru University Press în anul 2015
• Suportul tehnic, logistic și de personal pentru realizarea cu success a evenimentului UMF70.
• Tipărirea materialelor promoționale pentru Caravana UMF70 în licee.
• Lansarea unei reviste medicale prestigioase privind managementul pacientului
critic: Journal of Critical Care Medicine, ISSN Print: 2393-180 și ISSN Online: 23931817, numărul inaugural ianuarie 2015.
• Lansarea unei reviste studențești pentru studenții de la Facultatea de Medicină
dentară - Vita studentis, ISSN 2458-035X – Numărul pilot mai 2015 și numărul
inaugural octombrie 2015.
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•

Finalizarea, validarea, afișarea pe site-ul Universității și aplicarea a unui număr de
trei proceduri operaționale și un regulament de organizare și funcționare:
ͳ Procedură privind Editarea de carte la Editura University Press Tîrgu Mureș;
ͳ Procedură vânzarea în cadrul Librăriei UMF on-site (loco) și on-line (internet);
ͳ Procedura privind tipărirea în cadrul Centrului de Copiere și Multimedia; ROF
pentru University Press Tîrgu Mureș (Editură, Librărie și Centrul de Copiere și
Multimedia).
• Primul Bookfest University Press Tîrgu Mureș, octombrie 2015. Evenimentul s-a
desfășurat în clădirea centrală a UMF, a făcut parte din agenda evenimentului
UMF70 și a beneficiat de toată susținerea conducerii UMF și a echipei PR UMF70.
Mediatizarea s-a făcut prin conferințe de presă, articole în ziarele locale, interview-uri la radio și o emisiune la UMF TV la TTM. Au participat, alături de Editura
University Press și editurile: Universității Petru Maior din Tîrgu Mureș și Studium,
alături de societăți comerciale care au expus și vândut cărți din domeniul medico-farmaceutic.
În cadrul Bookfest University Press Tîrgu Mureș a fost inaugurată o serie de cărți cu
tematică non-medicală, scrise de medici sau de persoane din cadrul domeniului medical. Cu această ocazie au fost lansate trei cărți deosebite: ”Haz de necaz”, autor
Gabriel Ben Meron, ”Virtuți adormite”, autor Dan Mircea Fărcaș și ”Iluzia nemuririi”,
autor Mircea Chiorean. Aceste cărți au fost editate la Editura University Press Tîrgu
Mureș (coduri ISBN), au fost tipărite în cadrul Centrului de Copiere și Multimedia, au
fost și sunt distribuite spre vânzare în cadrul Librăriei loco și on-line și au beneficiat
de evenimente separate de lansare oficială la Bookfest. În acest fel capacitatea funcțională integrală și integrată a University Press Tîrgu Mureș ca departament, a fost
complet demonstrată.

54

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

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

Indice de
ocupare
cu
titulari
%

Indice de
ocupare
cu titulari
şi asistenţi
determin.
%

Medicină – română

61,74

72,88

38,26

24,98

Medicină – maghiară

58,50

70,55

41,50

20,79

Medicină – engleză

55,51

62,76

44,49

27,63

Asistenţă medicală
generală

60,47

75,68

39,53

17,15

Nutriţie şi dietetică

62,51

74,89

37,49

17,26

Balneofiziokinetoterapie
şi recuperare

52,95

61,84

47,05

22,50

Educaţie fizică şi sportivă

28,01

49,96

71,99

31,69

Master Managementul
serviciilor de sănătate

56,37

56,37

43,63

78,46

Master Laborator clinic

22,09

22,09

77,91

31,64

Master Terapie fizică şi
reabilitare funcţională

46,44

46,44

53,56

63,17

Master Nutriţie clinică şi
comunitară

26,77

26,77

73,23

45,98

Specializarea

Indice de
Indice de
acoperire
ocupare cu
cu
personal
profesori
netitularizat*
si conf.
%
%
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Medicină Dentară –
română

55,04

Medicină Dentară –
maghiară

47,94

Medicină
Medicină Dentară –
Dentara
engleză

Farmacie

46,64

66,76
66,54
46,64
44,40

44,96

14,55

52,06

16,48

53,36

45,71

57,33

18,00

65,24

100

Tehnica Dentară

42,67

Master Tehnologii protetice pe implanturi

34,76

Farmacie – română

58,65

69,70

41,35

36,30

Farmacie – maghiară

49,24

65,47

50,76

32,23

Cosmetică medicală

20,24

22,59

79,76

34,35

Asistenţă farmacie

61,58

68,36

38,42

49,15

Master MCMAM

24,07

24,07

75,93

48,55

Master Cosmetologie şi
dermofarmacie

45,27

45,27

54,73

82,09

Master Biotehnologie
medicală

55,92

55,92

44,08

59,24

34,76

* Personal netitularizat şi titularizat la plata cu ora

Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice înregistrează un trend ascendent,
la nivel de universitate fiind de 67,467%, față de 64,42% în anul anterior și 61,62% în
anul 2013.
Fig. 5.1. Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice
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Fig. 5.2. Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice de profesor și
conferențiar

Dacă luăm în discuție 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 4 ani, prognozăm un grad de ocupare, cu
personalul actual de 68,52% fără a lua în calcul la obținerea acestor cifre, concursurile
pe posturi didactice care se desfășoară în anul 2016.
Fig. 5.3. Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice luând în considerarea
modificarea planurilor de învățământ.
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Fig. 5.4. Dinamica gradului de ocupare a posturilor didactice de profesor
și conferențiar universitar luând în considerare modificarea planurilor de
învățământ.

Tabel 5.2. Situația ocupărilor posturilor didactice luând în considerarea
modificarea planurilor de învățământ prin reducerea numărului de ore.

Programul
de studii

Medicină

Medicină
Dentara
Farmacie
58

Indice de ocupare cu
titulari şi asistenţi
determin.%

Indice de
acoperire cu
profesori si conf.%

Medicină

73,44

29,37

Asistență medicală generală

80.01

19,05

Nutriție și dietetică

74,73

16,69

Balneofiziokinetoterapie și
recuperare

63,09

21,90

Educație fizică și sportivă

49,82

62,38

Medicină Dentară

66,02

18.79

Tehnica Dentară

44,40

10,10

Farmacie

67,98

42,16

Specializarea
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5.2. Gradului de ocupare cu personal titularizat și asistenți pe perioadă determinată

Specializarea

Tabel 5.3. Situația gradului de ocupare pe programe de studiu

Medicină –
română
Medicină –
maghiară
Medicină –
engleză
Asistență
medicală
generală
Nutriție și
dietetică
BFK
Educație
fizică și
sportivă
Master
Medicină
Medicină
Dentară –
română
Medicină
dentară –
maghiară
Medicină
dentară –
engleză
Tehnica
Dentară
Master
Medicină
dentară
Farmacie română
Farmacie maghiară
Cosmetică
medicală
Asistență
farmacie
Master
Farmacie

Nr. total
posturi
did
aferent
programului
de
studiu

%

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

145,2

61,74

100

69,18

48,17

100

42,80

%

Nr.
total
posturi
profesori si
conferențiari

%

Nr. total
posturi
prof+
conf
ocupate
cu pers
titularizat

%

171,4

72,88

58,75

24,98

45,66

31,45

58,50

83,46

70,55

24,58

20,79

18,68

27,00

26,74

55,51

30,23

62,76

13,31

27,63

6,71

25,09

100

25,88

60,47

32,39

75,68

7,34

17,15

4,57

17,66

11,47

100

7,17

62,51

8,59

74,89

1,98

17,26

1,38

19,25

12,71

100

6,73

52,95

7,86

61,84

2,86

22,50

1,58

23,48

11,39

100

3,19

28,01

5,69

49,96

3,61

31,69

1,99

62,38

23,28

100

9,29

39,95

9,29

39,95

13,41

57,60

5,78

62,15

78,71

100

43,32

55,04

52,55

66,76

11,45

14,55

6,01

13,87

31,56

100

15,13

47,94

21,00

66,54

5,20

16,48

4,12

27,23

5,36

100

2,5

46,64

2,5

46,64

2,45

45,71

1,29

51,60

9,28

100

3,96

42,67

4,12

44,40

1,67

18,00

0,40

10,10

1,64

100

0,57

34,76

0,57

34,76

1,64

100

0,57

100

40,63

100

23,83

58,65

28,32

69,70

14,75

36,30

11,13

46,71

27,74

100

13,66

49,24

18,16

65,47

8,94

32,23

4,67

34,19

4,25

100

0,86

20,24

0,96

22,59

1,46

34,35

0,29

33,72

1,77

100

1,09

61,58

1,21

68,36

0,87

49,15

0,42

38,53

6,53

100

2,67

40,89

2,67

40,89

4,06

62,17

1,76

65,92

%

Nr. total
posturi
did
acoperite
cu pers
titularizat

235,19

100

118,25
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5.3. Situația globală a personalului Universității
Resursa umană a UMF Tîrgu Mureș este formată din personal didactic, personal didactic auxiliar și personal contractual ( nedidactic).
La nivel de Universitate, statele de funcții însumează la 01.01.2016 un total de 759
angajați dintre care:
• 481 personal didactic (63,37% din total angajați),
• 182 personal didactic auxiliar (23,98% din total angajați)
• 96 personal contractual (12,65% din total angajați).
Situația posturilor didactice și a posturilor destinate personalului didactic auxiliar și a
personalului nedidactic la 01 ianuarie 2016 este redată în Tabelul 5.3.
Personalul care deservește căminele și cantina ( 29 salariați) este salarizat prin autofinanțare.
Personalul didactic al UMF Tîrgu Mureș este titularizat prin concurs conform prevederilor legale și a Metodologiei proprii de concurs.
Situația gradului de ocupare la 1 ianuarie 2016 este redată în Tabelul 5.2.
La 1 ianuarie 2016, analiza distribuției pe posturi academice la nivelul UMF evidențiază următoarea structură: din numărul de 710,75 posturi didactice legal constituite:
• 401 sunt ocupate de titulari ( 56,42%), 481 sunt ocupate de titulari și asistenți
universitari pe durată determinată ( 67,67%)
• 229,95 sunt vacante ( 32,33%) - acoperite prin fracțiuni de posturi de cadrele didactice ale universității cât și de personal didactic asociat.
Din totalul cadrelor didactice, 57 sunt profesori, 60 conferențiari, 168 șef de lucrări /
lectori, 116 asistenți universitari titulari și 80 asistenți universitari pe durată determinată.
La 1 ianuarie 2016 dintre cadrele didactice titulare 29,18% au titlul de profesor și
conferențiar.
Strategiile de resurse umane ale universității includ obiective strategice cu impact
calitativ și 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 401 cadre didactice titulare, un număr de 390 sunt doctori în științe
( 97,26% din totalul cadrelor didactice titulare) din care șefi lucrări: 168 și asistenți:
105.
Pentru semestrul I al anului universitar 2015 / 2016 au fost ocupate prin concurs 55
de posturi didactice ( 10 posturi de profesori universitari, 9 posturi de conferențiar,
24 posturi de șef de lucrări și 12 posturi de asistent universitar) din care 44 posturi
au fost ocupate de cadrele didactice ale universității și 11 posturi au fost ocupate de
personal din afara instituției (1 conferențiar, 3 șefi de lucrări și 7 asistenți universitari).
Analizând resursa umană a Universității în raport cu numărul total al studenților la nivel de licență rezultă un număr de 7,46 studenți la 1 cadru didactic. Personalul didactic asociat are pregătirea corespunzătoare și a fost angajat cu respectarea legislației
în vigoare.
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Fig. 5.5. Situația posturilor didactice la 1 ianuarie 2016

Se poate constata o tendința majoră de promovare față de anul anterior, după cum
urmează:
• 10 posturi noi de profesor universitar
• 7 posturi noi de conferențiar universitar
• 15 posturi noi de asistent universitar pe perioadă determinată
Fig. 5.6. Situația personalului angajat, în dinamică: 2012-2015
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Fig. 5.7. Situația personaluluididactic angajat, în dinamică: 2012-2015
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15

Profesori
consultanți

Tabel 5.4. Situația posturilor didactice și a posturilor destinate personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic
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Categorii de personal

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

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

Profesori

din care: femei

Conferențiari

din care: femei

Şef lucrări

din care: femei

Asistenți

din care: femei

Profesori consultanți

Personal didactic auxiliar

Personal administrativ

Personal de întreţinere şi operațional

Nr.
crt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

94

2

182

15

108

196

105

168

35

60

25

57

273

481

Persoane
încadrate
<25
1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25-29
2

1

9

8

22

0

0

0

0

0

0

8

22

30-34
2

18

35

54

10

13

1

1

0

0

46

68

35-39
6

1

24

33

57

16

33

4

5

2

3

55

98

40-44
16

37

19

35

28

41

3

4

2

4

52

84

45-49
22

41

6

15

34

53

10

19

7

12

57

99

15

27

5

9

10

18

10

13

3

8

28

48

50-54
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Tabel 5.5. Personalul încadrat pe categorii de personal și grupe de vârstă (ani)

5.4. Personalul încadrat pe categorii de personal și grupe de vârstă la 01 IANUARIE 2016
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1,77
2,41
2,01
2,11

Asistenţă farmacie

Master MCMAM

Master Cosmetologie şi dermofarmacie

Master Biotehnologie medicală

710,73

4,25

Cosmetică medicală

TOTAL

68,37

6,35

Master Nutriţie clinică şi comunitară

Farmacie

8,01

Master Terapie fizică şi reabilitare funcţională

1,64

3,35

Master Laborator clinic

Master Tehnologii protetice pe implanturi

5,57

Master Managementul serviciilor de sănătate

9,28

11,39

Educaţie fizică

Tehnica Dentara

12,71

BFK

115,63

11,47

Nutriţie şi dietetică

Medicină dentară

42,8

401,61

26.409.231

33.914

42.080

27.357

83.067

60.121

3.100.155

33.050

359.881

4.026.042

151.915

216.856

70.650

108.979

331.882

532.455

430.483

1.319.857

15.480.487

Nr. posturi legal constituite Total cheltuieli salarii

Asistenţă medicală

Medicină

PROGRAM

5.308

11

17

11

23

37

594

13

97

803

60

89

28

46

87

146

124

362

2.760

Număr total studenți

Tabel 5.6. Cheltuielile cu salariile pe programe de studii

5.5. Situația cheltuielilor financiare cu personalul didactic pe programe de studiu

3.083,09

2.475,29

2.487,00

3.611,61

1.624,89

5.219,12

2.542,31

3.710,11

5.013,75

2.531,92

2.436,58

2.523,21

2.369,11

3.814,74

3.646,95

3.471,64

3.646,01

5.608,87

Cheltuieli salarii pe student

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

65

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2015

Fig. 5.8. Evaluare comparativă a cheltuielilor salariale pe programe de studii –
licență

Se poate constata o tendința clară de scădere a cheltuilelor cu salarizarea pe programele de licență.
Fig. 5.9. Evaluare comparativă a cheltuielilor salariale pe programe de studii –
master.

Se poate constata o tendința clară de scădere a cheltuilelor cu salarizarea pe programele de master cu excepția celor de la Facultatea de Farmacie. Se impune o reevaluare cost/eficiență a masteratelor care nu au un număr suficient de studenți.
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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 cerințelor postului.
Obiectivele propuse în ultimii trei ani nu au putut fi îndeplinite în totalitate în primul
rând din cauza măsurilor de restricționare impuse de legislația în vigoare în ceea ce
privește ocuparea posturilor vacante din instituțiile publice. Această situație a creat
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 Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș situaţia posturilor
vacante la 01.01.2016 este următoarea :
• Posturi personal didactic:
= 235,53 dintre care:
• la Facultatea de Medicină
= 167,35
• la Facultatea de Medicină Dentară = 36
• la Facultatea de Farmacie
= 26,40
• la Școala Doctorală
= 5,78
În anul 2015 și-au încetat activitatea în Universitate un număr de 16 cadre didactice: 2
conferențiari, 1 șef de lucrări și 8 asistenți universitari titulari și 5 asistenți universitari
pe perioadă determinată.
Posturi vacante personal didactic auxiliar = 73
Posturi vacante personal nedidactic
= 32
Posturi vacante la personalul finanțat din subvenții cămine - cantină și venituri proprii
aferente acestora:
= 6
Scăderea ponderii posturilor ocupate cu titulari de la 61,8% (01.10.2011) la 59,76%
(01.10.2012), la 57,24% (01.10.2013), la 56,16% (01.10.2014) la 56,42% (01.10.2015)
este un proces a cărui trendință de scădere se menține având în vedere criteriile de
ocupare a posturilor și 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 asistenți universitari pe durată determinată, la 1 ianuarie 2016 s-a ajuns la un grad
de ocupare a posturilor în creștere, de 67,67%.
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7. SITUAȚIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII
7.1. Execuția bugetară
În conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin (9) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg. Mureș, prin Serviciul Financiar-Contabil, a întocmit la 31 decembrie
2015 situaţiile financiare conform prevederilor normelor privind încheierea execuției
bugetare și a normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015 elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
Situaţiile financiare întocmite se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial,
situația fluxurilor de trezorerie, contul de execuţie bugetară şi anexe, fiind destinate
să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de instituţia noastră în anul 2015 și să
confirme că aceasta îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Situațiile financiare și anexele încheiate la data de 31.12.2015 se bazează pe datele
din contabilitatea analitică și sintetică a instituției, ținute la zi conform prevederilor
legale în vigoare.
Veniturile și cheltuielile aferente anului 2015 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 2015 au fost de
124.093.341 lei, din care:
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ͳ sume primite de la M.E.N. - finanțarea institutionala

34.659.816 lei

ͳ venituri proprii din taxe și alte venituri în învățământ

23.978.694 lei

ͳ venituri din donații și sponsorizări

61.800 lei

ͳ venituri din activitatea de cercetare

3.169.171 lei

ͳ alocații de la buget cu destinație specială

8.666.762 lei

ͳ venituri ale activit. autofinanțate
(Rev.Medicală și Ed.Univ.Press)

226.723 lei

ͳ venituri proprii cămine-cantine

1.903.563 lei

ͳ sume provenite din finanțare nerambursabilă

51.426.812 lei

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

Fig. 7.1. Veniturile Universității pe surse (în milioane lei) – în figură apar valorile
veniturilor pe anii 2014 și 2015.

Cheltuielile (plăţile) totale la sfârșitul anului 2015, înregistrate după natura și destinația lor, pe surse de finanțare, pe articole și alineate conform clasificației bugetare în
vigoare, au fost de 133.868.183 lei, din care:
ͳ cheltuieli de personal
44.141.223 lei
ͳ cheltuieli cu stocuri,materiale consumabile, lucrări și servicii executate de terţi
20.444.092 lei
ͳ cheltuieli de capital
60.783.763 lei
ͳ cheltuieli pentru transport studenți
18.406 lei
ͳ burse
8.486.967 lei
Fig. 7.2. Cheltuielile Universității pe categorii de cheltuieli, (în milioane lei) – în
figură apar valorile cheltuielilor pe anii 2014 și 2015.
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Universitatea are de recuperat ca sume avansate din venituri proprii (cheltuite în
avans):
• 1.071.294,92 lei din proiecte POSDRU
• 9.250.000 lei din corecția financiară POSCCE
Total: 10.321.294,92 lei
În aceste condiții, balanța reală venituri cheltuieli devine:
• totalul veniturilor: 124.093.341 lei
• totalul cheltuielilor: 123.546.889 lei

7.2. Situația financiară a Universității pe surse de finanțare
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. Mureșș a primit de la Ministerul Educației Naționale, în anul 2015, ca finanțarea de bază, suma de
34.659.816 lei.
Sumele primite de la minister ca finanțare de bază au fost utilizate astfel:
ͳ cheltuieli de personal
33.123.572 lei
ͳ cheltuieli pentru bunuri și servicii
1.532.975 lei
ͳ Total plați
34.651.723 lei

2. Venituri proprii ale universității
Veniturile proprii ale universității realizate din taxe și alte venituri în învățământ în
anul 2015 au fost de 23.978.694 lei.
Plățile efectuate în anul 2015 din venituri proprii au fost:
ͳ cheltuieli de personal
4.942.029 lei
ͳ cheltuieli pentru bunuri și servicii
11.576.988 lei
ͳ cheltuieli de capital
8.900.430 lei
ͳ burse
555.856 lei
Total plați
25.973.859 lei

3. Venituri din activitatea de cercetare
În anul 2015,U.M.F. Tg. Mureș a realizat venituri din activitatea de cercetare științifică
în valoare de 3.169.171 lei. Din sumele încasate au fost efectuate plăți pentru:
ͳ cheltuieli de personal
1.282.491 lei
ͳ cheltuieli pentru bunuri și servicii
926.158 lei
ͳ cheltuieli de capital
568.959 lei
Total plați
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2.777.608 lei
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4. Alocații de la buget cu destinație specială
Pentru finanțarea complementară, în anul 2015, universitatea a primit de la Ministerul Educației Naționale suma de 8.666.762 lei, repartizată astfel:
ͳ subvenții pentru cămine-cantine
1.523.928 lei
ͳ reabilitări spații de învățământ
0 lei
ͳ burse
2.870.049 lei
ͳ transport studenți
172.785 lei
ͳ obiective de investiții noi și în continuare
4.100.000 lei
Plăți efectuate din alocații de la buget cu destinație specială:
ͳ cheltuieli de personal
ͳ cheltuieli pentru bunuri și servicii
ͳ cheltuieli de capital
ͳ transport studenți
ͳ burse
Total plați

267.837 lei
1.254.324 lei
4.100.000 lei
18.406 lei
2.813.670 lei
8.454.237 lei

5. Venituri proprii cămine-cantine
Veniturile proprii realizate din activitatea căminelor și cantinei în anul 2015 au fost de
1.903.563 lei. Din veniturile proprii ale căminelor și cantinei s-au efectuat următoarele plăți:
ͳ cheltuieli de personal
266.055 lei
ͳ cheltuieli pentru bunuri și servicii
2.095.914 lei
ͳ cheltuieli de capital
0 lei
Total plăți
2.361.969 lei
6. Venituri provenite din fonduri externe nerambursabile
În anul 2015 universitatea a încasat suma de 3.146.747 lei din finanțare externă pentru programele Erasmus. Sumele au fost utilizate pentru următoarele destinații:
ͳ cheltuieli de personal
377.629 lei
ͳ cheltuieli pentru bunuri și servicii
99.462 lei
ͳ burse
1.864.232 lei
Total plați
2.345.437 lei
Pentru finanțarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă postaderare în
anul 2015 au fost utilizate sumele încasate de la AMPOSDRU cf cereri rambursare depuse în valoare de 48.280.065 lei și din fondurile universității suma de 8.850.333 lei.
Pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă postaderare au fost efectuate
următoarele plăți:
ͳ cheltuieli de personal
3.881.610 lei
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ͳ cheltuieli pentru bunuri și servicii
ͳ cheltuieli de capital
ͳ burse și subvenții
Total plați

2. 835.444 lei
47.187.760 lei
3.225.584 lei
57.130.398 lei

7.3. Situația financiară a Universității pe tipuri de cheltuieli
Cheltuielile (plățile) totale aferente anului 2015, înregistrate după natura și destinația lor, pe articole și alineate conform clasificației bugetare în vigoare, au fost de
133.868.183 lei,din care:
ͳ cheltuieli de personal, din care:
· cheltuielile cu salarii
· contribuții aferente salariilor
· tichete de masa
ͳ cheltuieli de capital, total, din care:
· lucrări de investiții în continuare(de la buget)
· lucrări de investiții în continuare (din venit propriu)
· lucrări de investiții noi (vestiare SCJU)
· construcții noi din fonduri POSCCE
· reabilitări imobile (de la buget)
· reabilitări imobile (din venituri proprii)
· dotări independente, din care:
· dotări independente din venituri proprii
· dotări independente din contracte de cercetare
· dotări independente din fonduri ext neramb
· dotări independente din venituri cămine
ͳ cheltuieli pentru transport studenți
ͳ burse și subvenții total, din care:
· burse din venituri proprii
· burse din sponsorizări
· premii din sponsorizări
· burse din alocații bugetare
· burse din fonduri ERASMUS
· burse și subvenții din fonduri POSDRU

44.141.223 lei
34.989.658 lei
7.736.772 lei
1.414.793 lei
60.783.561763 lei
4.100.000 lei
6.216.136 lei
96.586 lei
18.007.094 lei
0 lei
1.034.064 lei
31.329.883 lei
1.553.644 lei
568.959 lei
29.184.780 lei
22.500 lei
18.406 lei
8.486.967 lei
555.856 lei
25.000 lei
2.625 lei
2.813.670 lei
1.864.232 lei
3.225.584 lei

ͳ cheltuieli cu stocuri, materiale consumabile, lucrări și servicii executate de
terți, total din care:
20.444.092 lei
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

utilități (energie electrică, gaz, apă, canal, salubritate)
materiale consumabile pt.desf. activității curente
bunuri de natura obiectelor de inventar
cărți, publicații și materiale documentare
servicii organizre evenimente si publicitate
deplasari (transport + cazare)
servicii de curățenie
taxă participări la manifestări științifice
poștă, telecomunicații, internet
consultanță și expertiză
servicii întreținere aparatură de laborator
servicii de pază și protecție
intreținere instalații încălzire
servicii de preparare și distribuire a hranei
ANELIS - acces la reviste electronice
asistență tehnică-informatică
evaluare programe de studii-ARACIS
asigurări auto
servicii protecția muncii

3.402.804 lei
8.327.347 lei
1.310.518 lei
470.142 lei
764.784 lei
877.434 lei
591.685 lei
160.369 lei
249.807 lei
344.213 lei
348.011 lei
379.633 lei
207.766 lei
143.403 lei
104.974 lei
166.435 lei
63.631 lei
33.673 lei
27.200 lei

La finele anului 2015 universitatea nu înregistrează plăți restante către furnizorii de
bunuri, servicii și utilități.
Obligațiile față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate au fost
înregistrate și 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 și destinațiilor din bugetul
de venituri și cheltuieli pentru cheltuieli angajate, lichidate și ordonanțate la plată în
condițiile legii.
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7.2. Burse pentru studenți
Tabel 7.1. Situația sintetică privind repartizarea burselor pe programe de studii
Facultatea

Medicină

Programul de studiu

Număr de burse

Medicină

694

Asistență medicală generală

104

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

38

Nutriție și dietetică

24

Educație fizică și sportivă

18

Medicină dentară

208

Tehnică dentară

24

Farmacie

163

Asistență de farmacie

2

Cosmetică medicală

1

Medicină dentară

Farmacie

Total

Fig. 7.3. Dinamica numărului de burse alocate: 2012-2015
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Fig. 7.4. Numărul de burse alocate, pe programe de studii

Tabel 7.2. Cheltuielile cu bursele pentru studenți
Categorii de burse

Număr de
burse până la
30.09.2015

Număr de
burse de la
30.09.201531.12.2015

Valoare
unitară

Suma totală
medie
lunară (lei)

Suma
plătită în
2015 (lei)

Burse de studiu

814

947

220

147.448

1.769.378

Burse sociale

277

259

215

49.900

598.796

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

38

30

65/75/85
euro

8.889

106.662

Burse de merit

18

16

270

3.682

44.185

Burse de performanță științifică

16

16

430

6.773

81.272

Burse de performanță sportivă

8

8

270

1.567

18.802

Burse din sponsorizări (10 burse pe
perioada octombrie
2014-iulie 2015)

10

0

250

2.500

25.000

Total

1181

1276

220.341

2.644.095
75

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2015

Fig. 7.5. Cheltuielile Universității pe categorii de burse și total (milioane lei)

Numărul total de burse alocate a crescut progresiv din 2012 până în anul 2015, de la
951 de burse la 1276 de burse, cheltuielile totale cu bursele crescând de la 1,93 milioane lei la 2,64 milioane lei.
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8. SITUAȚIA ASIGURĂRII CALITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL
UNIVERSITĂȚII
Activitățile didactice și de cercetare științifică, precum și activitățile administrative
suport din cadrul Universitǎții de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș se desfășoară și
se monitorizează prin stabilirea, documentarea, implementarea și menținerea unui
Sistem de Management al Calității (SMC), corelat cu activitățile specifice procesului
de învățământ și în concordanță cu cerințele standardului internațional SR EN ISO
9001/2008.
Activitățile desfășurate în universitate sunt realizate în baza unor planificări, aceste
activități fiind analizate și îmbunătățite în mod continuu. Asigurarea calității este responsabilitatea fiecărui membru al comunității universitare și reprezintă o componentă de bază a fiecărei structuri organizatorice din universitate. Evaluarea calității activităților din Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, în anul 2015, a fost
realizată prin structuri specifice:
• Prorectorat care are în responsabilitate evaluarea și asigurarea calității;
• Comisii pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivel de Senat, Universitate,
facultăți, servicii administrative, cu atribuții care derivă din prevederile OUG nr.
75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, și alte documente de reglementare internă ale universității;
• Reprezentant al Managementului Calității, cu responsabilitatea asigurării unei comunicări eficiente între compartimentele și funcțiile din interiorul universității,
privind diferite aspecte legate de calitate și eficacitatea sistemului de management al calității din universitate;
• Structuri organizatorice specializate - Departament de Asigurare a Calității (DAC),
Compartiment de Audit Public Intern, Corpul Auditorilor Interni pe calitate (CAI)
În cadrul Universitǎții de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș:
• au fost identificate procesele necesare pentru Sistemul de Management al Calității și care pot fi aplicate în activitățile specifice
• s-a stabilit succesiunea și interacțiunea acestor procese;
• s-au luat măsuri pentru a asigura disponibilitatea resurselor și informațiilor necesare pentru monitorizarea acestor procese;
• procesele se monitorizează, măsoară și analizează în vederea îmbunătățirii lor
continue;
• se implementează acțiunile necesare pentru obținerea rezultatelor planificate și
îmbunătățirea continuă a acestor procese.
Activitățile desfășurate de către Departamentul de Asigurare a Calității se referă la:

8.1. Evaluări interne privind calitatea educației și a serviciilor oferite de
universitate studenților
8.1.1 Evaluări efectuate la nivel de facultăți
• În cursul anului 2015 s-a realizat evaluarea anuală a performanţelor cadrelor
didactice în baza grilelor proprii de evaluare. Rezultatele se regăsesc în rapoartele
de sinteză întocmite la nivel de facultăţi. Acestea confirmă eforturile Universității
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și a cadrelor didactice în special, privind asigurarea calității proceselor de învățământ pe care le derulează.
• Tipuri de evaluări reglementate:
ͳ Autoevaluarea pe baza criteriilor elaborare materiale didactice, cercetarea
științifică, recunoașterea națională și internațională, activitatea cu studenții și
activitatea în comunitatea academică;
ͳ Evaluarea anuală a cadrelor didactice de către studenți în baza unei metodologii
cu criterii proprii de evaluare a actului didactic (predare, învățare, evaluare);
ͳ Evaluarea anuală a performanțelor cadrelor didactice de către șeful ierarhic
și colegi în baza unor criterii care vizează activitatea didactică, științifică și în
comunitatea academică.
Referință: https://www.umftgm.ro/universitate/consultarea-comunitatii-academice.
html
8.1.2. Evaluări la nivel instituțional
a) Evaluare internă privind gradul de satisfacţie al studenţilor și cadrelor didactice
în legătură cu serviciile oferite de universitate, bibliotecă, microcantină, cămine.
Departamentul de Asigurare a Calității evaluează anual gradul de satisfacție al studenților și cadrelor didactice cu privire la mediul universitar și serviciile oferite de către
Universitate (bibliotecă, microcantina, cămine studențești, servicii administrative-secretariat). Rezultatele evaluărilor contribuie la identificarea punctelor forte și/sau slabe ale serviciilor oferite și la stabilirea unor măsuri de îmbunătățire ale acestora.
Din prelucrarea rezultatelor rezultă că:
• Biblioteca Universității deține o foarte bună dotare cu echipamente electronice,
asigură condiții de confort foarte bune, iar platforma de date online este accesabilă, corespunzător calificativului foarte bine.
• au fost evaluate ca satisfăcătoare condițiile de cazare din cămine; relațiile student-Serviciul Social; student-administrator cămin; tarifele de cazare raportate la
condițiile din cămine; criteriile stabilite prin regulamentul de cazare la studenților,
pentru ocuparea locurilor în cămine; dotarea sălilor de lectură.
• există o foarte bună corelare între programul de funcționare a microcantinei și
orarul activităților din universitate. Condițiile de confort oferite și diversitatea
meniurilor asigurate corespund calificativului foarte bine. Personalul care deservește unitatea este apreciat cu punctaj maxim, primind numeroase aprecieri pozitive la rubrica de sugestii.
• a fost apreciată ca fiind satisfăcătoare comunicarea cu personalul administrativ
al Secretariatului și Decanatului UMF Tîrgu Mureș. Comportamentul personalului
administrativ a fost punctat cu calificativul foarte bine. Activitatea de transmitere
a informațiilor periodice și a transparenței decizionale au fost punctate cu bine.
Referință: https://www.umftgm.ro/fileadmin/man_calit/RDAC-2015-02.pdf
b. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
Evaluarea activităţii cadrelor didactice de către studenţi s-a realizat pe baza unui
chestionar (UMFTGM-PO-AC-03-F05) de apreciere a modului de organizare și desfășurare a cursului/lucrărilor practice/seminariilor, a calității actului didactic și a mo78
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dului de examinare și evaluare. Evaluarea s-a realizat on-line utilizand modulul Quantis al aplicației UMS. Procesul de evaluare a constat în distribuirea chestionarelor
catre studenti (evaluatori), completarea acestora și centralizarea rezultatelor.
Concluzii pozitive:
• Profesionalismul cadrelor didactice din UMF Tîrgu Mureș;
• actualitatea și conținutul informațiilor prezentate la cursuri/ lucrări practice/ stagii/ seminarii sunt adecvate;
• predictibilitatea și prezența la ore a cadrelor didactice;
• informarea privind cerințele și așteptările disciplinelor de predare;
• informarea despre metoda exactă de examinare la începutul semestrului;
• procentaj scăzut privind copiatul/trișatul la examene;
• evaluatorii/supraveghetorii au încercat să prevină copiatul/trișatul, sancționând
pe cei identificați că au copiat/trișat.
Alte concluzii:
• Studenții de la Facultatea de Medicină și de la Facultatea de Medicină dentară
consideră că este necesar îmbinarea examinării orale cu cea scrisă;
• Majoritatea studenților de la Facultatea de Farmacie consideră că examinarea
scrisă este adecvată tuturor materiilor;
• Majoritatea studenților consideră că durata sesiunii este adecvată pentru numărul de examene susținute;
• Majoritatea studenților consideră că examinările din presesiune sunt adecvate
însă acestea interferează cu activitatea didactică obligatorie.
Pentru îmbunătățirea activității didactice, au fost propunse următoarele măsuri generale:
• Realizarea unui sistem de predare și evaluare care să stimuleze implicarea studenților, gândire critică și creativă a acestora.
• Crearea mecanismelor care să determine studenții să învețe pe întreaga perioadă
a anului universitar.
• Standardizarea modului de evaluare a studenților.
• Asigurarea cadrului necesar unei mai bune interacțiuni dintre student și cadrul
didactic
Referință: https://www.umftgm.ro/fileadmin/man_calit/Raport_privind_evaluarea_
cd_de_catre_studenti_2014-2015.pdf
c. Rezultatele auditurilor interne
Auditarea internă privind funcționarea sistemului de management al calității s-a realizat în baza Programului anual de audituri interne pentru domeniile specifice activităților de învățământ, precum activitățile administrative derulate în cadrul Universității
de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. Auditul intern al sistemului de management
al calității a fost realizat de către echipe de auditori interni desemnați, care au fost
instruiți prin programul de formare profesională asigurat de către Universitatea de
Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.
Misiunile de audit au urmărit evaluarea stadiului de implementare, de menținere și
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de adecvare a SMC la cerințele standardului ISO 9001-2008, precum și la politica și
obiectivele în domeniul calității, stabilite de către managementul la cel mai înalt nivel.
Pe durata derulării auditurilor s-a constatat implicarea și conștientizarea personalului
privind sistemul de management al calității. Toate structurile interne își desfășoară
activitatea pe baza unor regulamente și proceduri proprii sau emise de alte structuri,
dar aplicabile domeniului de activitate respectiv.
S-au constatat următoarele:
• se asigură controlul documentelor SMC, acestea se analizează și se aprobă de
personalul autorizat și se revizuiesc și se actualizează atunci când este necesar; se
asigură identificarea lor și controlul distribuției prin distribuția versiunilor adecvate în locurile de utilizare.
• înregistrările utilizate sunt identificate și distribuite controlat, în marea majoritate
a cazurilor se regăsesc cu ușurință și sunt păstrate în condiții corespunzătoare
pentru păstrarea integrității lor.
• în cadrul structurilor organizatorice sunt stabilite nivelele de autoritate și decizie.
Personalul își cunoaște atribuțiile și responsabilitățile, care sunt transmise și
actualizate prin intermediul fișelor de post. De asemenea, sunt identificate,
menținute și îmbunătățite abilitățile, competențele și nivelul de instruire cerute
pentru exercitarea atribuțiilor corespunzătoare posturilor ocupate.
• serviciile derulate în cadrul UMF Tg. Mureș, atât cele specifice procesului educațional, cât și cele administrative, sunt centrate pe clientul principal-studentul. În
acest sens proiectarea, planificarea și realizarea/validarea serviciului se realizează
raportat la cerințele identificate ale studenților, pentru obținerea unui nivel de
satisfacție ridicat. Prin evaluarea permanentă a calității procesului de învățământ
și ale serviciilor administrative suport se identifică cauzele unor neconformități
potențiale, se stabilesc și se aplică măsuri adecvate de eliminare a acestora.
În urma auditurilor interne desfășurate s-au formulat o serie de recomandări, s-au
identificat neconformități pentru care s-au identificat acțiunile corective și s-au aplicat corecțiile necesare. Rezultatele auditurilor interne sunt prezentate pe larg în Raportul informativ privind stadiul de funcționare al Sistemului de Management al Calității în UMF Tg. Mureș.
8.1.3. Evaluări externe privind calitatea educației și a serviciilor oferite de
universitate studenților - Evaluare externa ISO 9001/2008
În luna noiembrie s-a desfășurat al 2 lea audit de supraveghere de către partea organismul de certificare TUV-Austria. Concluziile auditului au fost pozitive și s-a propus
menținerea certificării. Nu au fost identificate reclamații externe cu privire la sistemul
de management al calității. Nu au fost identificate neconformități privind funcționarea proceselor interne și adecvarea la cerințele ISO 9001/2008.
8.1.4. Alte activități realizate în anul 2015 și care vizează calitatea proceselor
a. Reorganizarea Departamentului de Asigurare a Calităţii
• Includerea în DAC a unor reprezentanți pentru fiecare facultate din cadrul UMF
Tîrgu Mureș;
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•
•

înființarea Corpului de Auditori Interni pe calitate (CAI);
înființarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității pentru serviciile
administrative;
• întocmirea Codului de Asigurare a Calității (UMFTGM-REG-09 Ediţia 01) și
revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului de Asigurare a Calității (UMFTGM-REG-45 Ediția 02) și a procedurii de Audituri Interne
(PS-02-Ed2).
Referință:
https://www.umftgm.ro/universitate/managementul-calitatii/departamentul-de-asigurare-a-calitatii.html

b. Instruirea personalului în domeniul asigurării calităţii.
• În cursul anului 2015, s-a pus un accent deosebit pe instruirea resurselor umane
în domeniul managementului calității. Responsabilii de procese și angajații direct
implicați în implementarea și menținerea sistemului de management al calității
au participat la o instruire generală în domeniul calității, respectiv privind auditul
intern al calității.
• Persoanele desemnate să facă parte din corpul auditorilor interni ai calității (CAI)
au fost instruite pentru dobândirea cunoștințelor și competențelor necesare pentru realizarea auditurilor interne pe linie de managementul calității. Eficacitatea
acestei acțiuni s-a concretizat prin realizarea tuturor auditurilor cuprinse în Programul de audituri interne pe anul 2015, prin constatarea că sistemul funcționează, că este eficace, că personalul conștientizează importanța acestuia. În urma
auditurilor s-au identificat unele procese/activități care necesită monitorizare și/
sau îmbunătățiri pentru care s-au formulat recomandări, s-au identificat neconformități, ce au fost monitorizate.

c. Modificări/îmbunătăţiri ale documentelor specifice Sistemului de Management
al Calităţii.
• S-au elaborat 8 proceduri, ediția 1, revizia 0 și s-au modificat/îmbunătățit 27 de
proceduri;
• S-au elaborat 14 regulamente și au fost modificate/îmbunătățite un număr de 18
regulamente;
• Intervențiile asupra conținutului procedurilor și regulamentelor specifice denotă
preocuparea managementului de la toate nivelurile pentru adecvarea proceselor
la cerințele standardului ISO 9001/2008, îndeplinirea misiunii universității, a politicii în domeniul calității și a realizării obiectivelor generale și specifice stabilite;
• Documentația SMC este accesibilă și cunoscută de personalul Universitǎții de Medicină și Farmacie Tg. Mureș având atribuții specifice în conducerea, planificarea,
desfășurarea, controlul și îmbunătățirea proceselor/activităților desfășurate. De
asemenea, la documentația SMC este asigurat accesul controlat al fiecărei părți
interesate și/sau a autorităților de reglementare.
Referință: https://www.umftgm.ro/universitate/documente-oficiale-umf/regulamente-metodologii.html
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d. Implementarea modululului Quantis al aplicaţiei UMS pentru activitatea de evaluare cadre didactice de către studenţi
În perioada noiembrie-decembrie, a fost implementat modulul Quantis al aplicației
UMS, ce permite evaluarea on-line a fiecarui cadru didactic de catre studenți.
e. Efectuarea unor mobilităţi de formare de tip STT Erasmus +
Participanți: Director DAC – Șef lucrări dr. Corneliu Tanase – Graz (Austria), secretar
DAC - Hadnagy Ildikó, Budapesta (Ungaria)
În urma acestor vizite s-au concretizat următoarele rezultate:
• Stabilirea unui potential accord de colaborare Erasmus cu Universitatea din Graz;
• Crearea unor legături de colaborare între departamentul de asigurarea a calității UniGraz, Universitatea Semmelweis și Departamentul de asigurare a calității
UMF Tîrgu Mureș;
• Stabilirea unui număr de 22 contacte cu persoane responsabile cu asigurarea calității în Universitatea din Graz și MedUni Graz;
• Stabilirea unei vizite ulterioare la Centru de Cercetări Medicale, MedUni Graz pentru schimb de experiență în activitatea de audit specificată prin ISO 9001/2015;
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9. SITUAȚIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ȘI A ETICII ACTIVITĂȚILOR DE
CERCETARE
9.1. Comisia de etică universitară
Comisia de Etică a Universității de Medicină și Farmacie din Tg. Mureș și-a desfășurat
activitatea în cursul anului 2015 fără modificări în componența sa, instituită în urma
Deciziei rectorului nr.1114/18.11.2012.
În cursul anului 2015, Comisia de Etică a Universității de Medicină și Farmacie din
Tg. Mureș a primit 4 sesizări, s-a întrunit de 4 ori, a audiat 3 persoane și a întocmit 4
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 constatat că 2 dintre cazuri pot fi clasate ca urmare a regretelor declarate de
către fiecare din cei 2 reclamanți și reclamați.
• Și-a declinat competența într-un caz.
• A considerat sesizarea ca fiind nefondată, în unul dintre cazuri.

9.2. Comisia de etică a cercetării științifice
În anul 2015, Comisia de etică a cercetării științifice a primit 142 solicitări de avize
pentru desfășurarea de studii clinice, experimentale, statistice în cadrul unor granturi/proiecte, doctorate sau lucrări de licență, pentru publicarea unor lucrări științifice, după cum urmează:
• Proiecte de cercetare/ contracte de cercetare – 13
• proiecte POSDRU – 6
• Granturi interne - 5
• Teze de doctorat – 29
• Lucrări de disertație - 3
• Lucrări de licență – 60
• Studii de cercetare– 23
• Lucrare pentru publicare - 3
Pentru 21 solicitări s-au cerut lămuriri suplimentare. Au fost primite 16 răspunsuri
care, prin informațiile suplimentare aduse, au determinat avizarea favorabilă a solicitării. Pentru 5 solicitări nu s-au completările solicitate studiile nefiind încă avizate de
către comisie. Un număr de 6 solicitări au fost respinse.
Au fost avizate favorabil 113 solicitări și prelungite 2 avize favorabile acordate anterior
din care 16 studii experimentale pe animale: 1 studiu pe iepuri (26 de iepuri), 9 studii
pe șobolani (350 șobolani) și 7 studii pe șoareci (264 șoareci).
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10. MANAGEMENTUL ACADEMIC
Managementul academic al Universității a avut ca obiectiv îndeplinirea măsurilor asumate în Planul operațional pe anul 2015.

10.1. Învățământ
•
•
•
•

•
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Creșterea numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat, la licență, de la 470
la 500 de locuri.
Asigurarea de locuri la buget pentru programele de Nutriție (10), Kinetoterapie
și Recuperare (8), Educație fizică și sportivă (10), Tehnică dentară (5), Cosmetică
Medicală (10).
Asigurarea de locuri la buget pentru programele de masterat – 60 de locuri (față
de 55 în 2014).
Lărgirea ofertei educaționale:
ͳ Inițierea studiilor la noul program de studii de licență autorizat: Cosmetologie
medicală. Tehnologia produsului cosmetic
ͳ 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
· Realizarea de sesiuni de pregătire pentru admitere la biologie și chimie,
în limbile română și maghiară
· Organizarea Olimpiadei Naționale de Biologie, în parteneriat cu MENCS
și Inspectoratul Școlar Judeșean Mureș - 6-10 aprilie 2015
· Organizarea Taberei Naționale de Chimie - 30 august -06 septembrie
2015
Demararea procesului de reforma curriculară prin:
ͳ Continuarea demersului de analiză și stabilire a strategiei de reformă curiculară
la nivel de Universitate sub coordonarea prof. Richard Marz de la Universitatea
de Medicină din Viena.
ͳ 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.
ͳ Revizuirea procedurii de admitere pentru ciclul de licență
ͳ Revizuirea procedurii de admitere pentru studenții internaționali și generalizarea
înscrierii online
ͳ Creșterea ponderii și diversificarea activităților de Abilități practice, anii III-VI.
Înființarea unei discipline distincte: Simulare aplicată în medicină
ͳ Promovarea unor cursuri noi, de Comunicare medic-pacient
ͳ Eficientizarea programelor prin crearea de discipline cu trunchiuri comune
ͳ Organizarea programului și a tematicelor de practică pentru programele de 3/4
ani, a ultimului semestru din ultimul an de studii, ca semestru de practică.
ͳ Încheierea de noi contracte cu instituții medicale sau sociale private pentru
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•

•

•
•
•
•

•

desfășurarea practicii studenților.
ͳ Creșterea numărului de cursuri opționale și organizarea acestora pe cicluri de
studii (anii I-III și anii IV-VI), cu asigurarea unui mod mai elastic de opțiune a
studenților.
Îmbunătățirea abilităților practice
ͳ Extinderea activității la Centrul de Simulare și Abilități Practice – Clădirea 24 Organizarea activității la nivel de Pacient Standardizat
Analiza periodică și efectuarea de corecții privitoare la procedurile de evaluare
a studenților; suport instituțional pentru desfășurarea acestora. Implementarea
modului Quantis, parte a e-UMF, de evaluare online a cadrelor didactice de către
studenți.
Restructurarea anului universitar, a perioadelor de sesiuni de examene
Standardizarea modului de redactare a suporturilor de curs/lucrări practice
Examenul de licență - organizarea examenului de licență la toate programele de
studii
Infrastructură
ͳ Centrul Integrat de Învățământ Farmaceutic și Cercetări Biomedicale
· Continuarea activităților de construcție
· Măsuri organizatorice preliminare de mutare a activității didactice de
farmacie în noua clădire, în 2016.
Pregătirea în programele de rezidențiat
ͳ Organizarea examenului de rezidențiat, sesiunea noiembrie 2015
ͳ Elaborarea unei Culegeri de teste pentru examenul de rezidențiat în domeniile:
medicină, medicină dentară, farmacie

10.2. Cercetarea științifică
•

Infrastructură - Finalizarea lucrărilor la Centrul Avansat de Cercetări Medicale și
Farmaceutice (director: prof. dr. Minodora Dobreanu), cu următoarea structură:

1. Laborator de explorări funcționale - Electroencefalografie și electromiografie
(EEG-EMG), cu dotarea:
ͳ Electroencefalograf cu 32 canale
ͳ Sistem pentru polisomnografia digitală (încorporând și EEG de 32 canale)
ͳ Electromiograf
2. Laborator de explorări funcționale - Sincopa și alte tulburări autonome (SINC) cu
dotarea:
ͳ Polifiziograf cu multiple posibilități de înregistrare
ͳ Masă Tilt performantă
3. Laborator de explorări funcționale - Imagistică cardiacă și vasculară (ECO) cu
dotarea: ecocardiograf performant (unic in Romania la acest nivel de facilități
concomitente) care include concomitent următoarele facilități de examinare:
ͳ Examinări ecografice de bază; 2D, Doppler Pulse și CW Doppler, Spectral
Doppler Tissue Imaging, M-mode și color M-mode (completate cu un soft de
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măsurare și raportare
ͳ Aplicație de ecografie de stress (efort și farmacologic)
ͳ Cuantificare avansată a funcției cardiace (Speckle tracking, Velocity Vector
Imaging, ecografie tridimensionala)
ͳ Aplicație de cuantificare avansată a funcției vasculare (inclusiv soft de calculare
automată a raportului intimă-medie)
4. Laborator de explorări funcționale - Electrocardiografie (ECG) cu dotarea:
ͳ Electrocardiograf cu 12 canale standard
ͳ Electrocardiograf cu 12 canale complex
ͳ Sistem de monitorizare electrocardiografică de tip Holter
ͳ Sistem de înregistrare automată a presiunii arteriale pe 24 ore (ABPM)
5. Laborator de explorări funcționale - Testare de stress (STRESS) cu dotarea:
ͳ Bicicleta ergometrică
ͳ Sistem achiziție electrocardiograma efort
ͳ Sistem ergospirometrie.
6. Laborator de explorări funcționale - Testări boli metabolice (METAB-DZ), cu
dotarea:
ͳ Pompe infuzoare cu seringi pentru administrarea fluide iv cu acuratețe si
precizie înaltă
ͳ Sistem de monitorizare continuă a glucozei
7. Laborator de analize imunologice dotat cu:
ͳ Tehnologie xMAP 3D și Microarray (pe microchip-uri)
ͳ Analizoare automate destinate determinărilor printr-o serie de tehnici:ELISA,
CLIA, ECLIA, Nefelometrie, Turbidimetrie, precum și Spectrofotometrie,
coagulometrie, agregometrie
ͳ Linie de electroforeza cu imunoblotting
8. Laborator de Analize cromatografice si spectrometrice de masă dotat cu un
sistem LC-MS/MS QTOF triplu quadrupol cu timp de zbor
9. Laborator de Culturi celulare - analiza imunofenotip - microscopie, dotat cu:
ͳ Citometru in flux cu 4 lasere (in România mai exista doar 2 citometre de acest
nivel de performanță: la Institutul National de Hematologie din București si la
Inst. Regional de Oncologie Iași, in varianta axata pe diagnostic, respectiv pe
cercetare oncologică)
ͳ Microscop confocal (în România mai există doar 2 echipamente la acest nivel
de performanță: la Inst Regional de Oncologie Iași si la Inst Oncologic Cluj, în
varianta axata pe diagnostic și cercetare oncologică)
ͳ Doua microscoape cu fluorescență
ͳ Sistem de microdisecție LASER
ͳ Linie automată de preparare frotiuri
ͳ Separator de celule
ͳ Echipamente de separare / cultivare / modificare genică/analiză celule
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10. Laborator de Acizi nucleici – genetică - genomică dotat cu tehnologie de ultimă
oră:
ͳ Separator automat de acizi nucleici
ͳ Sisteme clasic și real time qPCR
ͳ Sistemul de secvențiere prin electroforeză capilară, cu 24 capilare, cu posibilitate
de diagnostic
ͳ Sistem de secvențiere de nouă generație
ͳ Sistem de analiza de gene prin tehnologie microarray
ͳ Analiza prin tehnici electroforetice a produsilor de amplificare
11. Bancă de plasme, seruri și ADN
12. Staționar cu 8 paturi
• Măsuri organizatorice pentru funcționalizarea Centrului
ͳ Organizare departamente de cercetare
ͳ Resursa umană
· organigramă
· personal de cercetare
· personal administrativ
ͳ Elaborare de proceduri de funcționare
ͳ Identificare de surse de finanțare - Aplicarea la proiecte de cercetare: Axa POCA1-A1.1.4-E-2015: Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competențe
avansate din străinătate
· Tehnologii de inginerie tisulară pentru regenerarea valvelor cardiace Simionescu Dan Teodor
· Terapii ce vizează Proteina C reactivă pentru prevenirea demenței
asociate cu atacul vascular cerebral ischemic - Mark Anthony Slevin
•

•

•

Școala Doctorală
ͳ Implementarea de noi standarde pentru susținerea tezelor de abilitare
ͳ Organizarea Conferinței doctoranzilor în decembrie 2015
Organizarea competiției interne de granturi de cercetare
ͳ Continuarea organizării competițiilor de granturi interne individuale și proiecte
complexe de cercetare științifică (granturi colective), cu evaluare externă.
ͳ Alocarea resurselor financiare necesare finanțării granturilor din venituri
proprii ale Universității.
Publicații științifice
ͳ Înființarea unei reviste medicale: The Journal of Critical Care Medicine indexare BDI și trimiterea spre cotare ISI
ͳ 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.
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ͳ Suport financiar pentru activitatea revistelor Acta Medica Marisiensis, JCCM
(cotate BDI) și Revista Română de Laborator (cotare ISI cu FI) – tehnoredactare,
tipărire, publicare online (AMM)
ͳ Asigurarea suportului necesar verificării publicațiilor științifice prin sistemele
antiplagiat (sistemul antiplagiat.ro) - menținerea subscripției și extinderea
utilizării softului
ͳ Reglementarea unui sistem de publicare mai rapid și a unei forme de finanțare
mai flexibile, prin abonamente la AMM.
ͳ Suport financiar acordat cadrelor didactice pentru publicarea în revistele cu
factor de impact ridicat
•

Sprijinirea depunerii de proiecte de cercetare și suport pentru derularea granturilor/ proiectelor câștigate
ͳ Derularea de achiziții de echipamente
ͳ Management al proiectelor mari prin Departamentul specializat al Universității

•

Programele desfășurate din fonduri structurale POSDRU
ͳ Suport financiar și logistic în derularea proiectelor
ͳ Alocări de fonduri din resursele proprii ale Universității pentru plata burselor,
salariilor, achizițiilor

•

Organizarea de manifestări științifice locale – congrese, simpozioane, workshopuri, școli de vară.

•

Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale personalului didactic
ͳ Aprobarea participărilor la manifestările științifice din țară/străinătate cu
păstrarea integrală a salarizării
ͳ Facilitarea participării la cursurile de formare psiho-pedagogică a personalului
didactic

•

Memorial lectures cu ocazia Zilelor UMF
ͳ George Simu Memorial Lecture – susținută de prof. Dr. Rosario Moratalla,
Instituto Cajal, Madrid, Spania
ͳ Miskolczy Dezso Memorial Lecture – susținută de prof. dr. Tamas F. Freund,
Institute of Experimental Medicine, Budapesta, Ungaria

•

Biblioteca
ͳ Achiziționarea de publicații periodice și de volume de specialitate
ͳ Acces la bazele de date științifice on-line în rețeaua Universității
ͳ Achiziția bazei de date Anelis+ și înscrierea Universității ca membru al asociației
S-a actualizat Registrul de evidenta a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare conform OG nr. 57/2002

•
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•
•

S-au asigurat domenii/subdomenii noi pentru pentru Centrul de Cercetare Avansata Medico-Farmaceutica (ccamf.umftgm.ro ), AMM (actamedicamarisinesis.ro)
și JCCM (jccm.ro) precum si gazduirea acestora pe serverele universitatii.
S-a atribuit titlul de Doctor Honoris Causa:
ͳ Prințesei Muna Al Hussein a lordaniei
ͳ Prof. dr. Ekhleif Tarawneh - Președintele Universității din lordania

10.3. Dezvoltarea academică
•
•
•

•

•

•

Participarea UMF Tirgu Mures în calitate de membru fondator la constituirea asociației “Lifetech City” inițiată de Primăria mun. Tîrgu Mures - crearea unui pol de
competitivitate/cluster de inovare.
Realizarea și depunerea proiectului Centru de cercetare în nanobiologie și nanotehnologie - Institutul Nano-X (Nano-X lnstitute) - valoare: 99.189.845,36 lei - în
cadrul competiției: POC-A.1-A.1.1.1-F-2015
Pregătirea și depunerea la ARACIS a dosarului de evaluare instituțională și a dosarelor de evaluare periodică a programelor de studii: Medicină - LE, Asistență
medicală generală (LR+LM) și Medicină dentară (LR+LM); soluționarea problemelor ridicate de evaluarea ARCIS anterioară la programele Medicină - LM, Medicină
- LE, Nutriție și dietetică.
Dezvoltarea programelor de studii de 3-4 ani
ͳ Susținerea noului program de Cosmetologie medicală. tehnologia produsului
cosmetic
ͳ Eficientizarea programelor prin crearea de discipline cu trunchiuri comune
ͳ Revizuirea planurilor de învățământ
Măsuri specifice de dezvoltare a învățământului în limba maghiară
ͳ Susținerea instituțională pentru evaluarea ARACIS - soluționarea problemelor
legate de reacreditarea programului de Farmacie LM
ͳ Scoaterea la concurs a tuturor posturilor solicitate de către reprezentanții liniei
de studiu în limba maghiară
ͳ Identificarea în statele de funcții a posturilor aferente liniei de studiu maghiare
ͳ Relații instituționale cu universități din Ungaria
Măsuri specifice de dezvoltare a învățământului în limba engleză
ͳ Editarea de cursuri în limba engleză
ͳ Traducerea integrală a informațiilor legate de programele de studii, în limba
engleză și publicarea online a acestora
ͳ Organizarea cursurilor și a examenelor PROFEX pentru certificarea limbii
engleze medicale

10.4. Administrație și organizare internă
•
•

Continuarea măsurilor de reorganizarea și renovare a spațiilor administrative din
zona rectoratului
Amenajări spații de acces în campusul central și reglementarea accesului în
campus
89

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2015

•
•
•
•
•

•

•
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Restaurarea holurilor clădirii centrale în forma lor inițială, respectând rigorile
specifice monumentelor istorice
Demararea procedurilor de achiziție și construire a vestiarelor pentru studenți la
SCJU
Upgradarea echipamentelor din cadrul tipografiei Editurii University Press
Modificare tronsonului de fibră optică pe traseul Nodul RoEDU-Net Tîrgu Mureș
(UPM) - Campus - UMF - Spitale
Informare și comunicare
ͳ Construcția unui nou site al Universității și restructurarea acestuia, cu
respectarea identității vizuale a Univesității
ͳ crearea unui domeniu de intranet pentru informațiile de uz intern
ͳ Menținerea unei interfețe trilingve (ro, hu, engl) a site-ului
ͳ Asigurarea transparenței deciziilor administrative – publicare on line a deciziilor
CA și a senatului
ͳ Transmiterea informațiilor importante prin newsletter-ul instituțional lunar
ͳ Organizarea periodică a unor conferințe de presă pentru popularizarea
acțiunilor din Universitate
ͳ Montarea și întreținerea a 3 infopoint-uri în clădirea principală și la Facultatea
de Medicină dentară
Implementarea sistemelor de management al calității
ͳ Reorganizarea Departamentului de Asigurare a Calității – spațiu și personal
dedicat, RMC
ͳ Instruire în vederea specializării în managementul calității a coordonatorilor
DAC
ͳ Înființarea Corpului de Auditori Interni pe calitate (CAl), structură coordonată
de DAC - instruire auditori
ͳ Elaborarea și aprobarea Planul strategic a DAC pe perioada 2O15-2O19
ͳ 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.
ͳ Instituirea unor sisteme de evidențe a datelor mai eficiente, actualizate în timp
real
ͳ Elaborarea și aplicarea procedurilor pentru aplicarea Ordinului 946/2005
privind controlul intern al documentelor respectiv adaptarea la noile prevederi
al Ordinului nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern/
managerial al entităților publice
ͳ Constituirea Organigramei Sistemului de Management a Calității
Organizarea procesului electoral pe universitate:
ͳ revizuirea reglementărilor interne
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•
•

•

ͳ desfășurarea referendumului pentru stabilirea modului de selecție a rectorului
ͳ alegeri structuri academice și directori la nivel de departamente
Eficientizarea activității prorectoratelor - înființarea și ocuparea poziției de secretar academic
Realizarea demersurilor pentru restabilirea situației reale a activelor recurente de
natura clădirilor și terenurilor din punctul de vedere al dreptului de proprietate
- rectificarea cărtii funciare cu privire la Clădirea Spital pediatrie, Clădirea Spital
psihiatrie, Clădirea stomatologică veche.
Sisteme software de management academic
ͳ Upgradarea cu noi module și întreținerea 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:
Module noi:
· Admitere - înscriere online limba engleză
· Cazarea online
· Evaluarea online a cadrelor didactice - Quantis
· Catalogul online
· Plata online a taxelor
Upgradarea și întreținerea modulelor existente
· E-learning
· Studenți
· Cadre didactice
· Cercetare științifică
· Administrativ
· Librăria online
· Biblioteca online
· Manifestări științifice
· Webmail
· Rapoarte
· Managementul riscurilor
Finalizarea implementării sistemului integrat de management academic al
Universității – University Management System (UPS)
Finalizarea implementării sistemului online de achiziții publice în parael cu
derularea programului anual de achiziții
Finalizarea implementării sistemului online de management al riscurilor
Implementarea software-ului pentru evidențe, calcul și întocmirea de state
de plată a burselor din cadrul Serviciului social administrativ
Implementarea software-ului pentru evidențea proiectelor cu finanțare
europeană
Utilizarea Sistemului Manuscript Central pentru revistele științifice AMM
și RRML
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•

92

Armonizarea deciziilor academice cu celelalte universități de profil din țară
ͳ Întâlniri de lucru ale:
· 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 în decanate în ceea ce privește regimul actelor de studii
Formarea corpului de auditori interni în cadrul DAC
Organigrama Universității
ͳ Redefinirea organigramei Universității în raport cu reorganizarea și apariția
unor noi structuri administrative
ͳ Reorganizarea Serviciului Juridic, SSM, Medicina Muncii și Situații de Urgență
ͳ Actualizarea statelor de funcții pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
S-a realizat procedura de colectare și prelucrare a datelor solicitată de CNFIS în
vederea finanțării de bază și a finanțării suplimentare.
Elaborare de regulamente, metodologii și actualizarea celor existente. Toate regulamentele și metodologiile Universității au căpătat o formă standardizată și o
codificare specifică.
ͳ Revizuirea contractelor de studii
ͳ Au fost elaborate/revizuite următoarele regulamente interne:
· Regulamentul de acordare al salariului diferențiat
· Regulamentul de autoevaluare a cadrelor didactice
· Regulamentul intern al UMF
· Regulamentul instituțional IOSUD de organizare și desfășurare a studiilor
universitare de doctorat
· Organigrama Universității
· Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești
· Regulamentul de acordare a burselor studențești
· Regulamentul IOSUD de organizare și desfășurare a procesului de
obținere a atestatului de abilitare
· Regulament privind recunoașterea studiilor efectuate în instituții
de învățământ superior din străinătate prin burse obținute în afara
programului Erasmus
· Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de recuperare și
instruire ,,Salus per Aquam”
· Regulamentul de organizare și funcționare a microcantinei
· Regulamentul de organizare și functionare a Bazei Sportive
· Metodologiei de organizare a Referendumului la nivelul Universității de
Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș pentru alegerea modalității de
desemnare a rectorului
· Regulamentului privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe
perioadă determinată
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· Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii
· Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și
asigurare a calității serviciilor administrative
· Regulamentul didactic și de activitate profesională
· Regulamentul de organizare și funcționare a University Press: Editura
University Press, Centrul de copiere și multimedia si Librăria UMF
· Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Relații
lnternaționale
· Regulamentul de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament
efectuate în cadrul mobilităților ERASMUS +
· Regulamentul privind organizarea și functionarea biroului ERASMUS +
· Regulamentul de conferire a titlurilor onorifice, a distincțiilor și
diplomelor de onoare
· Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului lingvistic
MEDLINGUA
· Regulamentul de finanțare o universității
· Regulamentul privind organizarea, atribuțiunile și funcționarea celulei
de urgență
· Regulamentul examenului de licență
· Regulamentul electoral
· Regulamentul activității de cercetare științifică
ͳ S-au stabilit/au fost revizuite proceduri de lucru pentru tipuri diferite de acțiuni
(etape, responsabilități, etc.) – proceduri generale și proceduri de operare
standard
· Procedura privind modalitatea de plecare a studenților români cu burse
Erasmus în străinătate
· Procedura pentru early admission pentru studenții internaționali
· Procedura privind procesul de admitere la studii universitare de doctorat
· Procedura privind modul de desfășurare a competitiilor de contracte/
granturi de cercetare finanțate exclusiv de firme/companii private
· Procedura privind modul de desfășurare a competitiilor de granturi de
cercetare interne
· Procedura operațională privind editarea de carte și materiale didactice
la University Press
· Procedura operațională privind modul de prestare a serviciilor medicale
de specialitate la CIMD
· Procedura PS O2 Audituri interne
· Procedura operațională privind testarea stării tehnice și de exploatare a
autovehiculului înainte de plecare în cursă
· Procedura operațională privind planificorea activității de transport,
eliberarea, completarea, verificarea si calcuIuI foii de parcurs
· Procedura operațională privind primirea, păstrarea și eliberarea
93

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2015

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·

bonurilor în contitate fixă
Procedura operațională privind organizarea concursurilor pentru
personalul didactix auxiliar și contractual
Procedura operatională privind promovorea personalului didactix
auxiliar și contractual
Procedura operatională privind întocmirea documentelor pentru
deplasările cu autocarul
Procedura operatională privind modalitatea de înscriere, deservire a
utilizatorilor și împrumut interbibliotecar
Procedura operatională privind modalitatea de achiziție, recepție,
inventariere, cotare și catalogare reviste
Procedura operatională privind modalitatea de achiziție, recepție,
inventariere, cotare și catalogare cărți
Procedura operațională privind modalitatea de elaborare a referințelor
bibliografice, efectuarea de traduceri și navigare pe internet
Procedura operațională privind activitatea de multiplicare/tipărire a
materialelor prin Centrul de copiere și multimedia University Press
Procedura operațională privind activitatea de desfacere și vânzare prin
librăria universității și librăria on-line
Procedura operațională privind activitatea de plecare a cadrelor
didactice în cadrul programului Erasmus pentru stagii scurte de predare
in străinătate
Procedura operațională privind modalitatea de plecare a studenților cu
burse Erasmus în străinătate
Procedura operațională privind modalitatea de venire a studenților
străini cu burse Erasmus
Procedura operatională privind activitatea de plecare a personalului
didactic cu funcții administrative și a personalului nedidactic în cadrul
programului Erasmus pentru stagii scurte de formare în străinătate
Procedura operațională privind modalitatea de venire a studenților
străini în România pentru a efectua studii în calitate de free movers/
visiting students

10.5. Resurse umane
•

•
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Concursuri posturi didactice
ͳ Sesiunea de concursuri – februarie-martie 2016 – 93 posturi scoase la concurs
ͳ Sesiunea de concursuri pentru asistenți universitari pe perioadă determinată –
16 locuri scoase la concurs
ͳ Reglementări specifice fiecărui tip de concurs
Evaluarea activităților didactice și a personalului didactic auxiliar
ͳ S-a realizat autoevaluarea cadrelor didactice și evaluarea de către studenți
ͳ S-au făcut analize și rapoarte ale evaluărilor
ͳ S-au realizat evaluărilor personalului didactic auxiliar și nedidactic
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•
•
•
•
•
•

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 și a căpătării statutului de
clinică universitară a secțiilor neclinice.
S-au inițiat măsuri de reactivare a Departamentului de Pregătire a Personalului
Didactic prin reorganizarea acestuia și identificarea unor atribuții suplimentare.
S-a realizat și a demarat implementarea Planului anual de formare profesionala a
personalului, începțnd cu trimestrul lV al anului 2015.
S-a inițiat Programul de perfectionare in managementul financiar si al patrimoniului
S-a realizat Planul institutional de dezvoltare profesională in cadrul proiectului
,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de
stat - promotor al invățării pe tot parcursul vieții”.

10.6. Recunoaștere internațională și națională
•

•

•

Universitatea este membru a celor mai importante asociații universitare internaționale de profil:
ͳ European Club of Rectors, Oxford, UK
ͳ European Bussiness Assembly (EBA)
ͳ European University Association (EUA)
ͳ European University Association - Council for Doctoral Education (EUA-CDE)
ͳ International Association for Medical Education (AMEE)
ͳ Association for Dental Education in Europe (ADEE)
ͳ European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP)
ͳ European Federation of the Associations of Diettitians (EFAD)
Universitatea este acreditată/în curs de acreditare pentru următoarele organisme/ministere:
ͳ Ministerul Educației din Iordania
ͳ Health Professional Council Africa de Sud
ͳ Medical Board of California, USA
La nivel național, Universitatea are relații de colaborare instituțională cu:
ͳ Institutul Medico-Militar București și Ministerul Apărării Naționale
ͳ Institutul de Economie Mondială
ͳ Federația Sportului Școlar și Universitar

În anul 2015, Universitatea a primit din partea ministrului apărării naționale, Mircea
Dușa, Medalia de Onoare a Armatei Române cu Însemn de Pace, cea mai înaltă distincție a Ministerului Apărării Naționale.
În luna mai 2015, Universitatea a primit vizitele unor înalte personalități:
• Principesa Margareta a României și Principele Radu
• Prințesa Muna Al Hussein a Iordaniei
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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
Sistemul de studenti-tutori, pentru o perioadă de 1 lună, pentru noii studenți
-cetățeni străini
Întâlniri periodice ale conducerii Universității cu studenții
Sprijinirea financiară a tuturor organizațiilor studențești din UMF ( Med. dentară, Med de urgență, Farmacie, SCCR)

10.8. Relația cu societatea
•

Relații publice
ͳ S-a reorganizat și întărit Compartimentul de Informare și Relații Publice
ͳ S-a inițiat programul UMF-TV, platformă TV de promovare a evenimentelor din
cadrul Universității
ͳ S-au realizat materialele de informare și promoționale, specifice Universității,
filmul Universității
ͳ S-a actualizat galeria media a Universității
ͳ S-au transmis către presă buletine informative periodice
Ca urmare a aniversării, în anul 2015, a 70 de ani de învățământ medico-farmaceutic
la Tîrgu Mureș, UMF a conceput și derulat un program complex de promovare a Universității în mediul intern și extern, sub egida UMF 70. Activitățile au fost menite să
scoată în evidență valori specifice ale Universității: tradiția universitară îmbinată cu
istoria locală, multiculturalitatea și caracterul deschis al spațiului academic, libertatea
de exprimare precum și responsabilitatea civică pe care Universitatea și-o asumă ca
parte componentă a unui oraș universitar.
Principalele evenimente desfășurate sub egida UMF 70 au fost:
• Caravana UMF în licee - Prezentarea ofertei educaționale a universității liceelor
de top din regiune. Trasee ghidate de promovare a UMF în județele din Transilvania și din Moldova.
• UMF – 70 stejari - Plantarea a 70 de stejari în curtea UMF ca simbol al trăiniciei și
a durabilității Universității.
• Capsula timpului - Realizarea unei capsule a timpului închisă ermetic, care conține obiecte din instrumentarul obișnuit al medicului anului 2015, urmând a fi
deschisă la centenarul UMF, peste 30 de ani.
• UMF și olimpicii României - Invitarea elevilor olimpici să petreacă câteva zile în
campusul UMF
• Primul Congres Internațional de Simulare Aplicată în Medicină - 24-25 Aprilie
2015
• Ziua Regalității la UMF - Eveniment organizat cu ocazia zilei de 10 Mai, cu participarea membrilor Casei Regale de România.
• Congresul Romano- lordanian de Medicină și Farmacie, cu participarea Casei Regale a lordaniei și în parteneriat cu Universitatea lordaniană din Aman și Ministerul de Externe a României
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•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decorarea treptelor din curtea UMF - Amenajarea grafică a treptelor din curtea
UMF, cu sprijinul unor tineri artiști, ca simbol al ascensiunii prin intermediul educației.
Medifan – a 15-a ediție - Activități studențești culturale și sportive.
25 de ani de Medicină Militară în Tîrgu Mureș - Eveniment organizat în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la reînființarea secției de Medicină Militară la UMF Tîrgu Mureș; simpozion de Medicină
militară, paradă militară, expoziție, lansare de carte.
Festivitatea de Absolvire UMF 70 - Organizarea festivității de absolvire a promoției 2015 a UMF Tîrgu Mureș, cu participarea Administrației Prezidențiale.
Cupa UMF 70 - Organizarea de competiții sportive interuniversitare, Arte marțiale, Șah, Volei.
Junior Summer School - Student medicinist pentru o săptămână - Elevii au avut
oportunitatea de a trăi o experiență academică universitară unică, într-un context
educațional dinamic și competitiv, având posibilitatea de a deveni studenți pentru
o săptămână aflând astfel mai multe informații despre universitate, despre admitere, despre campusul UMF și despre viața de student la Tîrgu Mureș.
Săptămâna bobocilor - Organizarea de evenimente sociale la care vor participa
bobocii împreună cu studenții din ani mai mari, pentru familiarizarea acestora cu
viața stdențească, în săptămâna premergătoare începerii anului universitar
Expoziție – medicina de ieri și de azi - Expoziție de instrumentar și materiale medicale și didactice din perioada 1945-2015 aflate în patrimoniul UMF Tîrgu Mureș
și a instituților culturale locale.
Expoziție fotografică – UMF în istoria Tîrgu Mureșului - Expoziție de fotografii din
perioada 1945-2015.
Book-fest UMF - Organizarea unui festival de carte la UMF Tîrgu Mureș.
Prezentarea activității University Press – editura UMF Tîrgu Mureș și a ofertei
sale editoriale; lansare de cărți.
Concurs de fotografie a studenților - Concurs și premiere a celor mai bune fotografii realizate de studenții UMF Tîrgu Mureș.
Lansare emisiunii filatelice UMF aniversar - Emiterea, în parteneriat cu Romfilatelia, a unui timbru aniversar care a marcat celebrarea a 70 de ani de la înființarea
Universității, în cadrul unei expoziții filatelice.
Festivalul Național Studențesc uniFEST - Noiembrie 2015
Gala excelenței la UMF - Premierea rezultatelor de excelență care au contribuit
la creșterea prestigiului științific și social al Universității și la promovarea orașului
ca centru medical de elită.
Seara culturii maghiare la UMF - seară culturală artistică și de rememorare a
valorilor culturii și civilizației maghiare din Transilvania; aportul acesteia la dezvoltarea UMF. 7 dec. 2015
Lansarea albumului foto: UMF - ieri și azi - Lansarea unui akbum dedicate rememorării istoriei Universității și expunerii activității acesteia pe parcursul celor
șapte decenii de la înființare.
Lansarea monedei aniversare UMF 70 - Ediție specială realizată în colaborare cu
Banca Națională.
Inaugurarea Galeriei Rectorilor
Concert de coline ale studenților - Concert special de colinde susținut de studenții UMF.
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• Mol(n)arul impodobit – expoziție de decorațiuni de Crăciun cu tematică dentară
UMF Tîrgu Mureș este prima universitate din România care s-a declarat Universitate
liberă de fumat, luând măsuri organizatorice în acest sens și desfășurînd o intensă
activitate de conștientizare a risului fumatului în rândul studenților.
Viața culturală a Universității – manifestări culturale organizate de UMF:
ͳ Concertul Corului Național de Cameră Madrigal - 9 decembrie 2015
ͳ Seară de operă și operetă la UMF: Florin Ormenișan -tenor; Cristina Oltean soprană - 11 decembrie 2015
ͳ Program de voluntariat în parteneriat cu Filarmonica de Stat
ͳ Arta în suflet de medic – expoziția de arte plastice
ͳ Grupul Distinto - 10 decembrie 2015
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11. SITUAȚIA INSERȚIEI PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR
Inserția absolvenților pe piața muncii poate fi cuantificată prin situația ocupării locurilor de muncă din domeniul medico-farmaceutic. Organizațiile profesionale județene ale medicilor (Colegiul Județean al Medicilor Mureș), medicilor dentiști (Colegiul
Medicilor Dentiști din județul Mureș), farmaciștilor (Colegiul Farmaciștilor Mureș),
acreditează și avizează exercitarea acestor profesii liberale, fiind în același timp și o
reflectare în oglindă a situație inserției absolvenților UMFTGM pe piața muncii.
Pentru județul Mureș, situația absolvenților Facultății de Medicină, UMFTGM, care
au fost angajați în câmpul muncii, după datele Direcție de Sănătate Publică și ale Colegiului Medicilor, pentru județul Mureș este următoarea:
Tabel 11.1. Inserția pe piața muncii a absolvenților programului de Medicină
generală
Program de studii Medicină Generală

Inserție profesională

Nr. absolvenți UMF
Absolvenți
TgM
UMF TGM
(cu reședința
în jud. MS)

(%) din
total
absolvenți
UMFTGM

Tip de loc de muncă

96,53%

Medici rezidenți (Spitalul Clinic
Județean de Urgență Tîrgu
Mureș, Spitalul Clinic Județean
Tîrgu Mureș, Spitalele Municipale Târnăveni, Reghin, Sighișoara)

75,44%

Medici rezidenți (Spitalul Clinic
Județean de Urgență Tîrgu
Mureș, Spitalul Clinic Județean
Tîrgu Mureș, Spitalele Municipale Târnăveni, Reghin, Sighișoara)

74,45%

Medici rezidenți (Spitalul Clinic
Județean de Urgență Tîrgu
Mureș, Spitalul Clinic Județean
Tîrgu Mureș, Spitalele Municipale Târnăveni, Reghin, Sighișoara)

65,93%

Medici rezidenți (Spitalul Clinic
Județean de Urgență Tîrgu
Mureș, Spitalul Clinic Județean
Tîrgu Mureș, Spitalele Municipale Târnăveni, Reghin, Sighișoara)

Anul
absolvirii

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

231

281

274

320

223

212

204

211

Situația absolvenților Facultății de Medicină Dentară UMFTGM, care au fost angajați
care au devenit membri legitimați ai Colegiului Medicilor Dentiști din județul Mureș
este următoarea:
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Tabel 11.2. Inserția pe piața muncii a absolvenților programului de Medicină
Dentară
Program de studii Medicină
Dentară
Anul absolvirii

2011 2012

2012 2013

2013 2014

2014 2015

Nr. absolvenți UMF
TgM (cu
reșed. în
jud. MS)

54

66

56

52

%

100%

100%

100%

100%

Inserție profesională

Nr.
angajați

(%) din total
absolvenți

17

31.48%

Sistem privat - mediul
urban

4

7.40%

Sistem privat - mediul rural

7

12.96%

SPJU, UPU

8

14.81%

Străinătate - contract de
muncă

18

33.33%

Rezidenți

19

28.78%

Sistem privat - mediul
urban

4

6.06%

Sistem privat - mediul rural

3

4.54%

SCJU, UPU

2

3.03%

Străinătate - contract de
muncă

38

57.57%

Rezidenți

22

39.28%

Sistem privat - mediul
urban

4

7.14%

Sistem privat - mediul rural

4

7.14%

SCJU, UPU

3

5.35%

Străinătate - contract de
muncă

23

41.07%

Rezidenți

15

28.84%

Sistem privat - mediul
urban

4

7.69%

Sistem privat - mediul rural

4

7.69%

SCJU. UPU

-

-

29

55.76%

Tip de loc de muncă

Străinătate - contract de
muncă
Rezidenți

Situația absolvenților Facultății de Farmacie UMFTGM, care au fost angajați și care au
devenit membri legitimați ai Colegiului Farmaciștilor Mureș, este următoarea:
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Tabel 11.3. Inserția pe piața muncii a absolvenților programului de Farmacie
Program de studii Farmacie
Anul
universitar

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Nr. absolvenți
(cu reșed. în jud.
MS)

47

45

61

39

Inserție pe piața farmaceutică
%

100%

100%

100%

100%

Nr.
angajați

(%)

Tip de loc de muncă

32

68.09% Farmacii de circuit deschis

2

4.26%

9

19.15% Unități de producție

Farmacii de spital

-

-

Depozite de medicamente

1

2.13%

Joburi în străinătate

3

6.38%

Concediu îngrijire copil

34

75.56% Farmacii de circuit deschis

1

2.22%

Farmacii de spital

1

2.22%

Unități de producție

7

15.56% Depozite de medicamente

1

2.22%

Joburi în străinătate

1

2.22%

Concediu îngrijire copil

47

77%

Farmacii comunitare

14

23%

Unități de producție

30

77%

Farmacii comunitare

5

13%

Unități de producție

1

2%

Depozite de medicamente

3

8%

Fără loc de muncă

Inserția absolvenților pe piața muncii poate fi cuantificată și prin situația participării
absolvenților la examenul de rezidențiat. (Vezi și 3.4)
Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, asigurându-le acestora pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua
de asistență medicală. Pregătirea în rezidențiat se desfășoară pentru fiecare specialitate conform curriculei de pregătire și este coordonată de cadre didactice cu pregătire
de specialitate în domeniu. La nivel de facultăți funcționează Comisiile de formare
continuă și rezidențiat, comisii monitorizate la nivel de Universitate de Prorectorul
responsabil cu activitatea didactică și de învățământ postuniversitar și Comisia pentru
Studii Postuniversitare și Formare în Rezidențiat din cadrul SU.
Dinamica numărului total de rezidenți este în strânsă corelație cu numărul de posturi
alocate centrului nostru universitar. Procentul de absolvenți care urmează după absolvire pregătirea în Rezidențiat în centrul universitar UMFTGM:
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Tabel 11.4: Dinamica numărului de rezidenți
Rezidenţiat

Domeniul
Medicină

Domeniul
Medicină
Dentară

Domeniul
Farmacie

Anul

Total
candidaţi
înscrişi

Absolvenţi
UMFTGM
înscrişi

Nr. absolvenţi
UMFTGM
admişi la
Rezidenţiat

% admişi
din numărul
absolvenţilor

Noiembrie
2012

314

231

175

75,75%

Noiembrie
2013

344

281

203

72,24%

Noiembrie
2014

378

274

173

63,14%

Noiembrie
2015

410

320

263

82,18%

Noiembrie
2012

93

51

14

17,94%

Noiembrie
2013

113

72

27

26.21%

Noiembrie
2014

129

41

14

11.11%

Noiembrie
2015

124

61

20

17,54%

Noiembrie
2012

17

11

10

9,52%

Noiembrie
2013

22

21

10

11.23%

Noiembrie
2014

16

9

7

6.36%

Noiembrie
2015

33

33

6

6,38%

Un procent semnificativ din absolvenți dau concurs pentru specializare prin rezidențiat în alte centre universitare, în special în centrele apropiate domiciliului.
Perfecționarea prin studiile de masterat constituie o posibilitate prin care absolvenții studiilor universitare aprofundează domeniul studiilor de licență sau un domeniu
apropiat, se specializează în profesie, obțin competențe complementare din alte domenii, dezvoltă capacități de cercetare științifică. UMFTGM este Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (IOSUM) în domeniul științelor medicale.
Studiile universitare de masterat sunt organizate la nivel de facultate, sub forma unor
programe de studiu demarate cu avizul Senatului Universității. În cadrul UMFTGM
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este înființat Consiliul de Studii de Master, constituit din Directorii de programe masterale din Universitate și Decanii Facultăților care au studii de master în derulare. La
nivel de Facultăți funcționează Comisiile de strategie, reformă și dezvoltare curriculară monitorizate de Prorectorul responsabil cu activitatea didactică și de învățământ
postuniversitar și Comisia pentru Studii Universitare de Licență și Master din cadrul
Senatului Universității.
Situația absolvenților UMFTGM care s-au înscris la studiile de master este prezentată
în continuare pe Facultăți și global pe Universitate:

Tabel 11.5. Situația absolvenților Facultății de Medicină UMFTGM care s-au înscris
la studiile de master
Program
de studii
Medicină
Absolv.
UMFTGM

Program de studii - Master
Terap.
Nutriție
fizică și Laborat.
clinică și
reabilit. clinic
comunit.
funcț.

Managem.
serviciilor
sanitare

Absolv.
UMFTGM

Absolv.
alte
univ

(%)
din
total
absolv.

20122013

283

25

3

31

26

85

69

30,03%

20132014

274

21

5

28

6

60

157

21,89%

20142015

321

32

1

23

18

74

122

23,05%

Tabel 11.6. Situația absolvenților Facultății de Medicină Dentară UMFTGM care
s-au înscris la studiile de master
Program de studii Medicină
Dentară

Program de studii - Master
Tehnologii protetice pe
implanturi
Absolvenți
Absolvenți
UMFTGM
alte univ

(%) din total
absolvenți

Anul univ.

Nr. absolvenți
UMFTGM

2013 - 2014

126

10

3

7,94%

2014 - 2015

114

5

19

4,39%
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Tabel 11.7. Situația absolvenților Facultății de Farmacie UMFTGM care s-au înscris
la studiile de master
Program de studii - Master
Program de studii
Farmacie
Absolv. UMFTGM

Calitatea
Medicam,
Aliment și
Mediului

Cosmetolog.
Dermofarmacie

Biotehnolog
Medicală

Total
absolv.
UMFTGM

Absolv
alte
univ

(%)
din total
absolv

2012- 2013

89

13

-

-

13

10

14,60%

2013- 2014

110

3

1

2

23

7

20,90%

2014- 2015

94

5

14

12

31

22

32,97%

Tabel 11.8. Situația absolvenților UMFTGM care s-au înscris la studiile de master în
cadru Școlii Doctorale
Program de studii – Master
Cercetare științifică medico-farmaceutică

Şcoala Doctorală
Absolvenți UMFTGM

Absolv. UMFTGM

Absolvenți alte
univ.

(%) din total absolvenți
UMFTGM

2013 - 2014

771

38

8

4,92%

2014 - 2015

799

28

3

3,50%

Tabel 11.9. Situația sintetică a numărului de masteranzi absolvenți ai UMFTGM
Anul
univ.

Nr.
absolvent
UMFTGM

20122013

UMFTGM

Medicină

Medicină
Dentară

Farmacie

Şcoala
Doctorală

Absolv.
Absolv.
UMFTGM UMFTGM

Absolv.
UMFTGM

%

Absolv.
UMFTGM

Absolv.
UMFTGM

750

98

13,06%

85

-

13

-

20132014

771

114

14,78%

60

10

23

38

20142015

799

138

17,27%

74

5

31

28

% - din numărul absolvenți UMFTGM

Se observă un trend crescător la nivel de universitate în ceea ce privește accesarea
studiilor masterale de către absolvenții UMFTGM și în mod particular în cazul absolvenților de la Facultatea de Farmacie.
Cursurile postuniversitare reflectă într-o mare măsură corelația dintre realizarea procesului de inserție pe piața muncii și interesul absolvenților pentru dezvoltarea profesională.
Absolvenții UMFTGM s-au înscris și la cursuri postuniversitare în perioada 20112015, situația globală a acestora fiind următoarea:
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Tabel 11.10. Număr cursanți la cursuri postuniversitare
Domeniul
Medicină
Medicină
Dentară
Farmacie

Anul

2011 - 2012

Nr. total cursanți

832

736

1313

1218

Nr. cursuri

71

75

54

60

Nr. total cursanți

95

49

0

0

Nr. cursuri

3

3

1

0

Nr. total cursanți

32

33

26

30

Nr. cursuri

4

3

2

1

86

142

160

205

3

4

3

2

1045

960

1499

1453

Interdiscipli- Nr. total cursanți
nar
Nr. cursuri
Total cursanți

2012 - 2013 2013 - 2014

2014 -2015

Pe lângă cursurile postuniversitare și specializările prin programele de master organizate de UMFTGM, o parte din absolvenții noștri aleg să urmeze studiile Școlii Doctorale ale UMFTGM. Totuși, este important de menționat faptul că numărul de doctoranzi este limitat de numărul de locuri alocate UMFTGM de către Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice. Astfel, numărul de absolvenți ai UMFTGM admiși la
doctorat pe facultăți este ilustrat în tabelul și reprezentarea grafică de mai jos:
Tabel 11.11. Număr absolvenți admiși la doctorat
Facultatea

2011 - 2012

Medicină

51

19

Medicină Dentară

6

Farmacie
TOTAL
%

2012 - 2013 2013 - 2014

2014 -2015

2015-2016

36

33

37

4

1

6

1

1

3

3

5

6

63

26

40

44

44

9,48%

3,46%

5,18%

5,50%

-

% - raportat la numărul de absolvenți UMFTGM

Numărul de absolvenți care au solicitat acte de conformitate pentru recunoașterea
studiilor în vederea aplicării pentru un loc de muncă în străinătate, pe programe de
studii este sintetizat în tabelul următor:
Tabel 11.12. Număr absolvenți care au solicitat certificate de conformitate
Facultatea

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 -2015

Medicină

72

50

37

35

Medicină Dentară

14

10

4

5

Farmacie

14

10

0

1
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Prin legătura strânsă cu organizațiile profesionale, Colegiul Județean al Medicilor, Colegiul Medicilor Dentiști, Colegiul Farmaciștilor (în special filialele din județul Mureș),
care se manifestă prin colaborarea în organizarea de manifestări științifice, promovarea cursurilor postuniversitare și a celorlalte forme de învățământ postuniversitar se
realizează o punte de contact permanentă între absolvenți și UMFTGM.
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12. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Principalele orientări și obiective ale Departamentului de Relații Internaționale (DRI)
în anul 2015 au fost să-și 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 au fost:
• promovarea politicii internaționale a universității prin întărirea relațiilor cu partenerii tradiționali și prin crearea de noi parteneriate inter-universitare în Europa și
în spațiul extra-european;
• încurajarea și dezvoltarea mobilităților cadrelor didactice pentru misiuni de
predare, dezvoltare academică și cercetare științifică;
• încurajarea și dezvoltarea mobilităților studenților (din toate cele 3 cicluri de
studii universitare) pentru misiuni de învățământ, stagii clinice/practice și de
cercetare științifică;
• promovarea internațională a universității în vederea dinamizării mobilităților de
tip „incoming” pentru studenți, doctoranzi, post-doctoranzi, cercetători și profesori.
În tot acest interval DRI s-a concentrat pe demararea procesului de internaționalizare, aceasta 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 și analiza problemelor”. În prezent,
internaționalizarea este văzuta ca proces de îmbunătățire a pregătirii studenților pentru o lume globalizată, internaționalizarea curriculum-ului, îmbunătățirea mediului
academic și consolidarea profilului instituțiilor de învățământ superior și a reputației
internaționale. În consecință, 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 Relații Internaționale
Departamentului de Relații Internaționale este plasat sub directa responsabilitate a
Rectorului și a unui Prorector responsabil cu Relațiile Internaționale. El cuprinde și Bi107
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roul Erasmus +, noua denumire aprobată la nivel național și de către Consiliul de Administrație UMF Tîrgu Mureș și care înlocuiește din 2015 vechea denumire de Biroul
pentru Programe Comunitare (BPC) precum și un birou non-Erasmus. Aceste birouri
funcționează în baza următoarelor regulamente și proceduri, care au fost revizuite
periodic:
• Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Relații Internaționale
• Regulamentul privind organizarea și funcționarea Biroului pentru Programe Comunitare până în 2015 și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Biroului + din 2015.
• Procedură Operațională privind modalitatea de venire a studenților străini cu burse Erasmus în România
• Procedură Operațională privind modalitatea de plecare a studenților cu burse
Erasmus în străinătate
• Procedură Operațională privind activitatea de plecare a cadrelor didactice în cadrul programului Erasmus pentru stagii scurte de predare în străinătate
• Procedură Operațională privind activitatea de plecare a personalului didactic cu
funcții administrative și a personalului nedidactic în cadrul programului Erasmus
pentru stagii scurte de formare în străinătate
• Procedură Operațională privind modalitatea de plecare a studenților cu burse
non-Erasmus în străinătate
• Procedură Operațională privind modalitatea de venire a studenților străini în România pentru a efectua studii în calitate de free movers/visiting students
Organigrama DRI.
Având în vedere că cea mai mare parte a activității DRI este constituită de activitățile
Erasmus, organigrama DRI se suprapune în mare parte peste organigrama Biroului
Erasmus+.
Biroul Erasmus + are o organigramă specifică care cuprinde:
• Coordonatorul Instituțional Erasmus – coordonează întreaga activitate a BPC
• Coordonatori Departamentali pentru facultatea de medicină, farmacie și medicină dentară, care coordonează activitatea specifică fiecărei facultăți
• Coordonator „incomming students”, care coordonează activitatea studenților din
universitățile partenere, care au ales să efectueze un semestru/an de studiu sau
de practică în UMF Tîrgu Mureș.
• Coordonator “burse de plasament” – este o poziție nou înființată în anul 2014,
având în vedere numărul mare de mobilități de plasament (practică, stagiu) pe
care studenții UMF au posibilitatea să le efectueze.
• 2 secretari, „Erasmus officer”, care răspund de partea administrativă a derulării
programelor Erasmus+ precum și a programelor non-Erasmus+.
• DRI colaborează cu comisiile de Relații Internaționale de la Senat și cu cele de la
nivelul fiecărei facultăți.
Activitatea DRI în anul 2015, s-a desfășurat pe 3 direcții principale:
• Programe ale Comunității Europene LLP
• Programe ale altor organisme sau consorții academice internaționale
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•

Programe de cooperare bilaterală internațională, altele decât Erasmus

12.2. Programul Erasmus+
Noul program Erasmus+ funcționează pe baza Cartei Erasmus + pentru Învăţământ
Superior acordată instituției noastre de către Comisia Europeană. Acordarea cartei,
dă posibilitate universității să acceseze oricare din activitățile finanțate prin programul Erasmus +.
Numărul de acorduri bilaterale.
În figura 12.1 se poate observa că numărul de acorduri bilaterale a crescut progresiv
în fiecare an. Aceste acorduri sunt încheiate specific pentru fiecare facultate și pentru
fiecare program de licență: Medicină, Farmacie, Medicină Dentară, Nutriție dietetică
și Educație fizică și sport (Științele motricității).
În afară de creşterea anuală a numărului de mobilităţi, noutăţile anului 2015 au
fost:
• încheierea de noi acorduri bilaterale pentru programele din cadrul Ştiinţele
motricităţii
• creșterea numărul de acorduri pentru Medicină Dentară și pentru specializările
de scurtă durată
• încheierea şi obţinerea finanţării pentru un nou tip de mobilităţi: mobilităţi de
formare profesională pentru personalul didactic şi administrativ
• încheierea unui acord bilateral cu state din afara Comunității Europene: Moscow
State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Ewdokimov, ţară
non-EU; pentru obţinerea fondurilor necesare realizării mobilităţilor, se va face
o aplicaţie specială la Agenţia Naţională pentru obținerea de fonduri.
Fig. 12.1. Dinamica numărului de acorduri bilaterale

Distribuția pe țări, a acordurilor existente este următoarea:
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Tabel 12.1. Acorduri bilaterale pe țări.
AUSTRIA

1

BELGIA

1

CEHIA

2

CROATIA

1

FRANTA

7

GERMANIA

4

ITALIA

8

LITUANIA

1

PORTUGALIA

2

RUSIA

1

SPANIA

4

SLOVACIA

1

TURCIA

26

UNGARIA

14

Participarea studenților de la medicină în limba engleză la programul ERASMUS
Datorită unei promovări adecvate a programului Erasmus, începând din anul universitar 2014-2015, la programul Erasmus au participat și studenți de la Facultatea de
Medicină Limba Engleza: 16 studenți în total, 4 au beneficiat de burse de studiu, 12
de burse de plasament.
Tabel 12.2. Studenți de la medicină în limba engleză plecați cu burse Erasmus
2013-2014

2014-2015

2015 - 2016

4- SMS

2 - SMS

0 SMS

12- SMP

1 - SMP

Încă nu s-au efectuat

Finanțarea programului Erasmus este asigurată de ANPCDEFP (Agenția Națională
pentru Programe Comunitare) și este completată din fondurile UMF prin plata cheltuielilor legate de transport pentru toți bursierii Erasmus, incluzând atât mobilitățile
de predare cât și mobilitățile de studiu și de plasament ale studenților. Ca şi în anul
2014 şi în 2015 UMF Tîrgu Mureș a primit cea mai mare finanțare de bază dintre toate universitățile de medicină din România, mai mare chiar decât unele universități
mari, cu număr mult mai mare de studenți decât universitatea noastră. Cu ocazia
reuniunii anuale organizate de Agenția Națională, în toamna acestui an, UMF Tîrgu
Mureș a fost evidențiat ca fiind a 2-a universitate din țară în ceea ce privește creșterea numărul de mobilități și cu cea mai mare absorbție de fonduri europene.
Evoluția finanțării programului Erasmus pe ani este prezentată în tabelul 12.3.
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Tabel 12.3. Evoluția finanțării programului Erasmus pe ani și în Euro:
2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 201120122013201420152007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
9.873 50.787 30.029 70.220 71.876 125.227 210.429 263.123 509.620 647.960
+ cerere
suplimentare
fonduri
75.579
Euro

Fig. 12.2. Evoluția finanțării programului Erasmus (în Euro)

a. Mobilităţile pentru studenţi, de studiu și de plasament – „out-going students”
Bursele Erasmus se adresează în primul rând studenților și dezideratul major este
creșterea numărului de mobilități, adică încurajarea studenților pentru 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, pe 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 și revizuit/completat 2015.
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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 2015 s-a realizat prin :
• încurajarea studenţilor de a pleca prin sistemul de autofinanţare (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 12.4. Mobilitățile de studiu pentru studenți
Facultate

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

Med.
Dentară

0

1

2

0

4

3

4

13

19

Nutritie si
dietetica

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Total

6

18

18

22

25

44

50

50

106

Fig. 12.3. Evoluția mobilităților de studiu pentru studenți, pe ani și programe de
studiu
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Mobilitățile de plasament (SMP)
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, după cum se observă în tabelul 6 și figura 2. Pentru anul 2015-2016 au fost depuse
aproximativ 240 de dosare, și au fost selectate pentru finanțare 207, repartiția lor pe
programe de studii se poate observa în tabelul 11.5. Noutatea anului 2015 constă în
acordarea acestui tip de bursă studenților masteranzi și doctoranzi. Creșterea numărului de mobilități de plasament este un indiciu clar că în medicină, mobilitățile de
plasament reprezintă cel mai mare succes al mobilităților Erasmus din următoarele
motive:
• 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.

Tabel 12.5. Evoluția mobilităților de plasament la studenți, pe programe de studiu
Facultatea

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

2015-2016
în curs de
efectuare

Medicină

9

12

24

19

30

55

107

159

Farmacie

1

1

0

3

3

6

4

21

Med.
dentară

0

0

0

1

11

26

39

0

Masteranzi

15

Doctoranzi

12

TOTAL

10

13

24

23

44

87

150

207

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 crescut
brusc 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 din fonduri proprii UMF până în
anul 2014-2015. Figura 11.4 ilustrează evoluția numărului de mobilități de predare.
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Fig. 12.4. Evoluția mobilităților de predare pentru cadrele didactice

c. Mobilităţi de formare a cadrelor didactice și a personalului administrativ de tip
STT
Programul Erasmus + introduce un nou tip de mobilități, mobilitățile de tip STT. La ele
poate participa personalul didactic cu funcții administrative, precum și personalul din
administrația universității. În anul 2014-2015 s-au realizat un număr de 9 mobilități.
Iar în anul universitar 2015-2016 se vor efectua 11 asemenea mobilități.
d. Mobilităţile pentru studenţi, de studiu și de plasament – „incoming students”
Numărul studenților incoming a început să crească din anul 2013-2014. Consilierea
profesională, consilierea pentru rezolvarea problemelor legate de cazare, viza de ședere, întocmirea orarului, programarea stagiilor, a examenelor, este realizată de un
coordonator departamental dedicat acestor studenți.
Pentru studenții incoming, la Biroul Erasmus+ s-a deschis un Registru Matricol pentru
înscrierea notelor obținute la examene. Eliberearea certificatelor “Transcript of records” se face pe baza notelor din acest registru.
Numărul mobilităților din anul universitar 2015-2016 este încă incomplet, având în
vedere că anul universitar este încă în desfășurare.
Tabel 12.6. Evoluția numărului de ˶incoming students”, pe tipuri de mobilitate.
Tip de
mobilitate
SMS
SMP
FREE
MOVERS
Total
114

2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
0
2
3
5
8
1
18
23
0
6
0
1
0
0
16
31
14

20152016
29
-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

2

4

5

8

17

49

37

30
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Fig. 12.5. Evoluția numărului de ˶incoming students”

e. Mobilităţi de predare și formare pentru cadre didactice și personal administrativ
– „incoming teachers”
Numărul de cadre didactice venite prin programul Erasmus a fost de asemenea foarte mic și foarte variabil de-a lungul timpului. În tabelul de mai jos, se poate observa
evoluția acestui tip de mobilități. Majoritatea lor s-au realizat ca răspuns pozitiv la
mobilitățile de predare realizate de cadrele didactice din universitatea noastră.
Tabel 12.7. Mobilitățile de predare „incoming teachers”
20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

STA

0

1

2

0

4

0

5

5

3

3

STT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

12.3. Programe ale altor organisme sau consorții academice internaționale
(DAAD, CEEPUS, Fulbright, COST)
Pentru programele DAAD, Fulbright, COST, aplicațiile fiind individuale, DRI oferă doar
sprijin logistic (ex. actualizarea periodică a informațiilor, sprijin pentru întocmirea documentelor).
Programul CEEPUS
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program
internațional care are ca scop promovarea cooperării dintre țările central și est-europene în domeniul învățământului superior. Din acest proiect fac parte următoarele
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state: Albania, Austria, Bulgaria, Bosnia-Herțegovina, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Montenegro, Polonia, România, Serbia, Slovacia, și Slovenia, la care
au aderat mai târziu Pristina-Kosovo și Republica Moldova.
Facultatea de Farmacie din UMF Tîrgu Mureș este membră a rețelei CEEPUS încă din
anul 2001, sub coordonarea Facultății de Medicină și a Institutului de Bioanalitică de
la Universitatea din Pécs (CEEPUS I H-0076 și CEEPUS II H-0010).
Din anul universitar 2012-2013 coordonarea rețelei a fost preluată de către Facultatea
de Farmacie din UMF Tîrgu Mureș. Începând cu această dată, denumirea rețelei s-a
modificat în RO-0010.
Activități desfășurate în cadrul rețelei CEEPUS:
a. Deplasări desfășurate în cadrul reţelei CEEPUS:
• Mobilități ale cadrelor didactice de la UMF Tg. Mureș – 20 de cadre didactice s-au
deplasat la universitățile partenere cu misiuni de predare în domeniile de specialitate specifice
• Mobilități ale doctoranzilor de la UMF Tg. Mureș la alte centre universitare din
străinătate – 10 doctoranzi au beneficiat de acest tip de mobilități și 2 studenți
• Mobilități ale cadrelor didactice - 15 cadre didactice din alte centre au fost la UMF
TgMureș
• Mobilități ale doctoranzilor de la alte centre universitare la UMF Tg. Mureș: 3
doctoranzi
b. Participarea și organizarea Şcolii de vară CEPUS
În fiecare vară sub egida CEPUS este organizată o şcoală de vară, pe rând în
fiecare din universitățile partenere. Membrii reţelei din universitate au participat
la fiecare din aceste manifestări.
În anul 2015 şcoala de vară a fost organizată sub egida UMF 70 la Tîrgu Mureş: 15th
International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Târgu Mureș, 13 - 18
iulie, 2015. Manifestarea a avut 99 de participanți din străinătate (Ungaria, Austria,
Cehia, Republica Moldova, Croația, Bulgaria, Polonia, Slovacia) precum și din alte centre universitare din România. La această manifestare s-au prezentat 39 de lucrări orale
și 44 de postere. Rezumatele lucrărilor s-au publicat într-un număr special al revistei
Acta Medica Marisiensis.
c. Teze de doctorat susținute de cadre didactice/doctoranzi UMF Tg. Mureș în cadrul
colaborării cu parteneri din rețeaua CEEPUS: - 6 teze de doctorat
d. Lucrări științifice elaborate în cadrul colaborării cu parteneri din rețeaua CEEPUS:
6 lucrări

12.4. Programe de cooperare bilaterală internațională, altele decât Erasmus
Pentru coordonarea și managementul acestor programe a fost numit un responsabil
în anul 2012.
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12.4.1. Universități partenere
Lista universităților cu care UMF Tîrgu Mureș are acorduri de colaborare didactică și
științifică:
• Universita degli Studi di Parma, Italia din 2005
• Universitatea din Szeged, Ungaria (Farmacie) din 2006
• Universitatea din Debrecen (Medical and Health Science Centre) Ungaria (Medicină) din 2004
• Universitatea din Debrecen (Medicină Dentară) din 2011
• Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițeanu”, Republica
Moldova din 2008
• Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria din 2008
• Institutul Oncologic din Budapesta, Ungaria
• Universitatea din Pecs, Ungaria din 2006
• Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, Franța, din 2007
• Universitatea din Granada, Spania din 2006
• Campus Bio-Medico of Rome, Italy din 2010
• Korea University, Korea din 2009
• Universitatea din Havana, Cuba
• Universitatea de Medicină din Wroclaw, Polonia
12.4.2. Bursele Balassi
Sunt burse acordate de către Guvernul Republicii Ungare în colaborare cu Institutul Balassi, în baza Înțelegerii de colaborare între Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului din România și Ministerului Educației și Culturii din Republica Ungară.
Bursele se acorda prin concurs, concursul fiind organizat de Federația Universitară
Maghiară din Cluj Napoca. Studenții universității noastre pot să aplice în cadrul Programului Balassi pentru burse de studii semestriale sau parțiale și pentru cursuri de
vară. Plecarea în mobilitate este aprobată de decanatul facultății respective pe baza
următoarelor docuemnte: cerere, Acordul de Studii completat, dovada obținerii bursei și acceptul universității gazdă. Recunoașterea perioadelor de studiu efectuate de
către studenți ai UMF Tîrgu Mureș în cadrul Programului Balassi sunt reglementate
la nivelul universității prin Regulamentul privind recunoașterea studiilor efectuate în
instituții de învățământ superior din străinătate prin burse obținute în afara programului ERASMUS UMFTGM-REG-78 Ediția 01, intrat în vigoare la data de 17.06.2015.
Tabel 12.8. Numărul studenților UMF Tîrgu Mureș care au beneficiat de burse
Balassi pe ani universitari
Facultatea

2013 – 2014

2014 -2015

2015-2016 – sem I

Medicină

9

35

7

Medicină Dentară

-

-

1

14.2.3. Acorduri de cooperare bilaterală
a. Acordul de cooperare bilaterală cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
“Nicolae Testemiţeanu”, Republica Moldova
UMF Tîrgu Mureș are încheiate două acorduri cu Universitatea de Stat de Medicină
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și Farmacie “Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova, unul pentru Medicină,
semnat în anul 2008 și unul pentru Farmacie semnat în anul 2009. În anul 2013, s-a
reiterat dorința ambelor părți ca acest acord, care prevede schimburi de studenți,
rezidenți, cadre didactice tinere, diferite forme de cooperare în domeniul științific și
didactic, să devină mai funcțional.
b. Acordul de cooperare bilaterală cu Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, Franţa
Acest acord a fost semnat pentru prima dată în anul 2007 și a fost reactualizat în anul
2011. Acest acord bilateral permite cadrelor didactice și studenților de la UMF Tîrgu
Mureș să acceseze burse MIRA, burse de cercetare și formare profesională, finanțate
de Regiunea Rhone-Alpes. Aceste burse se obțin prin competiție, iar dosarele de candidatură sunt urmărite și susținute de rețeaua RECIF din Lyon, rețea din care facem și
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 8 asemenea burse.
c. Acordul de cooperare cu Universitatea Semmelweis din Budapesta, Ungaria
Pentru coordonarea și managementul acestui acord de cooperare a fost numit un
responsabil în anul 2012. Începând din anul 2014, nu s-a mai raportat nicio activitate,
acordul cu Universitatea Semmelweis nefiind reînnoit.
Acordul de cooperare cu Universitatea Semmelweis din Budapesta, Ungaria Acordul
de colaborare bilaterală încheiat în anul 2008 între Universitatea Semmelweis din Budapesta și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș a permis desfășurarea a două tipuri de activități:
• Stagii de perfecționare - Bursele pentru stagii de perfecționare s-au adresat în primul rând cadrelor didactice tinere și doctoranzilor, și au avut rolul de a încuraja și
facilita pregătirea profesională. Conform termenilor acordului, persoanele participante la proiect beneficiază de o bursă (diurnă) și cazare asigurată de universitatea gazdă. Între 2011 și 2013, 13 cadre didactice de la Universitatea de Medicină
și Farmacie din Tîrgu Mureș au participat la acest program.
• Programul Profesori invitați - Programul avea în vedere facilitarea contactului profesional dintre cadrele didactice ale celor două universități, reînnoirea și dezvoltarea legăturilor deja existente, respectiv de a oferi posibilitatea demarării a unor
proiecte comune de cercetare. Între 2011 și 2013, 4 profesori universitari de la
Universitatea Semmelweis au fost în vizită la UMF Tîrgu Mureș. La sfârșitul anului
2012 a fost demarat procedura de reactualizare a Acordului de cooperare bilaterală cu Universitatea Semmelweis din Budapesta, având în vedere pe de o parte
faptul că el urma să expire în anul 2013. În pofida eforturilor depuse de atunci, nu
a fost posibilă reînnoirea acestui acord.
d. Acordul de cooperare cu Institutul Oncologic, Budapesta, 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, 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
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continuat vizitele de lucru la cele două instituții pe teme de interes comun (anatomie
patologică, chirurgie, etc.).
e. Acordul de cooperare cu Universitatea Sapienza din Roma - semnat în 2015 și care
stabilește cadrul general de cooperare academică și știinţifică.
f. Acordul de cooperare cu Universitatea de Medicină Wroclaw din Polonia - semnat
în 2015 și care stabilește cadrul general de cooperare academică și știinţifică și deschide calea unor alte acorduri de colaborare, mai specifice.
g. Acordul de cooperare cu Universitatea de Havana, Cuba - semnat în 2015 și care
stabilește cadrul general de cooperare academică și știinţifică și deschide calea unor
alte acorduri de colaborare, mai specifice.
12.4.4. Parteneriate internaționale
a. Institutul Pasteur Paris Franţa
În anul 2015 a fost semnat un acord bilateral între UMF Târgu Mureș și Institutul Pasteur din Paris, prin care acest institut finanțează un număr de studenți masteranzi,
care beneficiază de o bursă Erasmus de plasament pentru efectuarea de stagii de cercetare în diferitele echipe de cercetare. Au fost selectați 2 studenți masteranzi la Masterul de cercetare științifică, care își vor face stagiul de practică în cursul anului 2016.
b. RECIF
RECIF (Réseau d’Epidémiologie Clinique Internationale Francophone) este o rețea
francofonă de epidemiologie clinică, fondată la Lyon în 1988 de către Universitatea
Claude Bernard Lyon 1, Fundația Merieux și Hospices Civiles de Lyon, cu sprijinul Ministerului Francez al Afacerilor Externe. RECIF reprezintă partea francofonă a unei
vaste rețele internaționale de epidemiologie clinică, INCLEN (International Clinical
Epidemiology Network). Principala misiune a RECIF este formarea universitară, prin
promovarea învățământului și a cercetării aplicate în epidemiologia clinică în țările
francofone și europene. În al doilea rând RECIF își propune să realizeze planuri de
cercetare in colaborare între diferiții parteneri.
UMF Tîrgu Mureș este partener RECIF din anul 2006. În 2006 an, în urma unei vizite
de monitorizare efectuate de Profesor Helene Pellet, membru fondator al rețelei RECIF, în UMF Tîrgu Mureș a fost acreditată o Unitate RECIF, a treia din România după
cele de la Iași și București. Membrii fondatori ai Unității RECIF din Tîrgu Mureș sunt în
principal cadre didactice care, în urma obținerii unei burse MIRA, cu sprijinul RECIF,
au urmat și absolvit masterul de formare în epidemiologie clinică de un an de la Lyon.
9 cadre didactice de la UMF Târgu Mureș au obținut astfel de burse MIRA cu sprijinul
Unității RECIF.
În anul 2014, în urma vizitei oficiale a prof. Pierre Duhaut de la Universitatea din Amiens și a domnului profesor Pierre Farge de la Universitatea de Medicină Dentară din
Lyon, unitatea RECIF din Tîrgu Mureș a fost re-acreditată.
Unitatea RECIF din UMF Tîrgu Mureș contribuie la Newsletter –ul RECIF, elaborat trimestrial ce cuprinde toate rezultatele științifice și profesionale ale membrilor RECIF.
119

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2015

Acest Newsletter este postat pe Site-ul oficial RECIF 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 un
mijloc de creștere a vizibilității UMF Tîrgu Mureș.
Creșterea vizibilității UMF Tîrgu Mureș este realizată de asemenea prin participarea la
reuniunile anuale ale RECIF, împreună cu reprezentanți ai tuturor unităților, precum și
membrii ai unităților INCLEN. Cu aceste ocazii, coordonatorul Unității RECIF din Tîrgu
Mureș prezintă rapoarte despre realizările din ultimii ani ai unității, iar unii din foștii
bursieri MIRA, prezintă lucrări 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
Societatea Studențească de Chirurgie - filiala 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 ediția a III-a, prin care se facilitează
promovarea Universității în rândul liceelor din România. Participarea a fost exclusivă pentru elevii de clasa a XI-a care au putut opta pentru frecventarea uneia
dintre facultățile din cadrul Universității timp de o săptămână (27 Iulie- 2 August
2015).
• Congresul Internațional pentru Studenți, Tineri Medici și Farmaciști ‚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
5 zile ( 22-26 Iulie 2015 ) cu scopul promovării activităților culturale, sociale și
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 - desfășurate în cadrul evenimentelor importante ale Universității.
• Continuarea publicației studențești MassMedica, un proiect menit să promoveze
activitățile studențești și studenții creativi într-un mod clasic.
• Organizarea simulării de admitere pentru candidații la Universitatea de Medicină
și Farmacie realizând promovarea Universității și pregătirea elevilor pentru examenul de admitere.
• 0% Diabet, 100% Sănătate – a avut ca scop informarea grupului țintă asupra posibilelor cauze și efecte ale diabetului prin organizarea unei campanii de prevenție
și screening pentru diabet pe parcursul a trei zile, în perioada 12-15 Noiembrie
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•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
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2015.
Teddy Bear Hospitals - avut ca scop promovarea sănătății în rândul copiilor participanți și 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 își propune creșterea numărului
donatorilor de sânge, în special în rândul studenților. Campania a avut loc în luna
Aprilie.
Anti-Tabacco: proiect care își propune creșterea numărului de persone care conștientizează efectele nocive ale tutunului și implicit scăderea numărului de fumători în principal în rândul tinerilor. Campania a avut loc în luna Aprilie.
“Sănătate în pași de dans” - proiect dedicat studenților mediciniști, prin care se
încearcă reducerea sedentarismul în rândul acestora, oferindu-le ca alternativă
dansul, la finalul cursurilor de dans organizându-se un concurs național 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 importanța conștientizării asupra gravității infecției cu HPV și modalitatea de prevenție 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
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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 și Farmacie din Tîrgu-Mureș Liberă de Fumat - proiect amplu cu o serie de acțiuni care promovează cercetarea, prevenția și politica
fumatului, toate cu scopul principal de conștientizare a pericolului tutunului. Proiectul se axează pe evaluarea obiceiului fumatului la toți studenții facultăților de
medicină, medicină dentară, farmacie și asistență medicală generală. Studenții
universității au fost chestionați și evaluați 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.

13.2. Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu Mureș
Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu Mureș (ASM) reprezintă interesele studenților ce urmează cursurile în limba maghiară ale universităților din Tîrgu Mureș.
Activități desfășurate în parteneriat cu UMF Tîrgu Mureș:
• Sesiunea Științifică Studențească - manifestare științifică anuală realizată de Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș. Ea dă posibilitatea studenților de a-și
prezenta lucrările științifice în secții de medicină generală, stomatologie, farmacie
și asistență medicală generală.
• Organizarea simulării de admitere pentru candidații la Universitatea de Medicină
și Farmacie (UMF), de trei ori pe an, în 14 localități. Astfel, participanții se pot
acomoda cu atmosfera specifică a examenului.
• Programul informativ „Porțile 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 Județean, SMURD-ul precum și bibliotecile și centrele culturale.
• Programul de training Tabăra Bobocilor - ținta programului este integrarea bobocilor în viața universitară, lărgirea sferei de reprezentare, sensibilizarea studenților spre participare activă în viața publică și 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 orașul, specificul învățământului din Târgu Mureș și posibilitățile de petrecere a timpului liber. Tot pentru proaspeții studenți se publică “Broșura informativă
pentru boboci”.
• Zilele și Festivalul Studențesc din Tîrgu Mureș a devenit cel mai atractiv program al Asociaţiei Studenţilor Maghiari din Tîrgu Mureș, atât pentru studenții din
oraș, cât și pentru studenții din alte centre universitare cum ar fi Cluj Napoca,
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•
•

București. Obiectivul principal al evenimentului, este de a oferi studenților ocazii
de relaxare și distracție, dar prin programul se atrage atenția studenților asupra
importanței culturii și a tradiției.
Alte proiecte organizate de ASM: Seri muzicale, Tabără de schi, Curs de dans popular, Program Mentor etc.
Implicare în acordarea burselor sociale și de studiu în colaborare, mai ales cu
Universitate de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș dar și cu diferite fundații, precum Societatea „Bolyai”, Fundația „Școala”, Fundația „Studium”, Federația
Universitară Maghiară din Cluj Napoca, S.C. OrtoProfil Prod România S.R.L..

13.3. Societatea Studențească de Chirurgie - filiala Tîrgu Mureș
Tabel 13.1. Activități SSCR desfășurate împreună cu UMF Tîrgu Mureș pe anul 2015
1

Knots and Sutures, ed. XVIII

20-21 februarie

2

Knots and Sutures, ed. XIX

21-22 februarie
27-28 februarie

3

Knots and Sutures, ed. XX

4

Advanced Urology Surgical Skills, ed. I

6-7-8 martie

5

Knots and Sutures, ed. XXI

13-14 martie

6

Advanced Orthopedics and Traumatology Surgical
Skills, ed. I

13-15 martie

7

Flaps and Sutures, ed. II

20-21 martie

8

Knots and Sutures, ed. XXII

21-22 martie

9

Basic Surgical Skills, ed. IX

20-29 martie

10

Conferinta Cancer Mamar, ed. I

11

Knots and Sutures, ENGLEZA, ed. II

17-18 aprilie

12

Advanced Surgical Tehniques, ed. I

8-10 mai

13

Knots and Sutures, ed. XXIII

14

Knots and Sutures, ENGLEZA, ed. III

10-11 octombrie

15

Knots and Sutures, ed. XXIV

16-17 octombrie

16

Knots and Sutures, ed. XXV

17-18 octombrie

17

Knots and Sutures, ed. XXVI

24-25 octombrie

18

Basic Surgical Skills, ed. X

23-25 octombrie; 30 octombrie – 1 noiembrie

19

Sesiune de Neuroanatomie aplicata

31 octombrie – 1 noiembrie

20

Sesiune de comunicări științifice: Patologia peretelui
abdominal

21

Knots and Sutures, ENGLEZA, ed, IV

22

Chirurgia fara ligaturi
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23

Knots and Sutures, ed. XXVII

21-22 noiembrie

24

Sesiune de comunicări științifice: SARCINA GEMELARĂ

25 noiembrie

25

Conferinta nationala de cardiologie interventionala si
chirurgie cardiovasculara „ConCORDis”

9-13 decembrie

13.4. Organizația Studenților de Medicină Dentară din Tîrgu Mureș
Tabel 13.2. Activități OSMD desfășurate împreună cu UMF Tîrgu Mureș pe anul
2015
Nr.
Denumire
crt.

Perioada

Rezultate

1.

Mărțisorul OSMDen1 Martie
tist

Marțisoare pentru doamnele si
domnișoarelor din UMF.

2.

Simpozionul Științific ”Zilele OSMDentistului”

5-7 martie

Cursuri, workshop-uri, concursuri
studențești de Medicină Dentară.

”Flaps and Sutures”
Ed. 2

Workshop de chirurgie dento-alveolară, hands-on, destinat studenților
de la Medicină Dentară. Studenții au
21-22 martie
putut exersa tipurile de suturi, lambourile practicate în chirugia orală și
rezecția apicală.

3.

Marisiensis 2015 –
ed.19,
4.

Nr.
particip
200
500

50

21-25 aprilie

Cursuri interactive, workshop-uri
tematice, seri sociale.

300

23 aprilie;
11 decembrie

Redactarea unei reviste cu caracter
studențesc, despre și pentru studenți - număr de lansare și primul
număr.

400

150

500

Secțiunea Medicină
Dentară
5.

Revista
studețească ”Vita
StuDENTis”

6

Târgul Disciplinelor de la Medicină
Dentară

25 aprilie

Fiecare disciplină a prezentat
studenților: colectivul disciplinei,
domeniile de cercetare, temele de
cercetare pe care ar putea studenții
ar putea să le abordeze.

7

”Și UMF-ul are
talent”

9 mai

Descoperirea și promovarea tinerele
talente ascunse printre studenții
mediciniști.
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8.

Dental Weekend Tîrgu Mureș
- Doborâre GUINNESSWORLD RECORD : ”The largest
oral hygiene lesson”

15-16 mai

Scopul a fost doborârea recordului
mondial la secțiunea: ”Cea mai mare
lecție de igienă orală din lume”.
Rezultatul a fost pe măsură, lecția a
durat 40 de minute, au fost 1507 de
”elevi”.

2000

250

9.

Săptămâna Bobocilor

23-27 septembrie

Integrarea viitorului student la UMF
Tg Mureș în lumea tîrgu mureșeană
și cea UMF-istă prin familiarizarea
cu Universitatea, cu campusul, cu
orașul și cu colegii.

10.

Tips and tricks

6 octombrie

Studenții anului I au avut ocazia de
a primi sfaturi despre cum trebuie să
îmbine „utilul” cu “plăcutul” la UMF.

70

11.

uniFEST

9-15 noiembrie

Seri de film studențești, Seară de
teatru, Aleargă pentru spitalui copiilor, Hai la Bowling,

1000

12.

”Profiliaxia orală la
tine în clasă”

9-13 noiembrie

Peste 2000 de elevi au fost instruiți
de studenții noștri cum ar trebui să
acționeze pentru a-și menține starea
sănătății orale exemplară.

2000

13.

Miss uniFEST 2015

13 noiembrie

Concurs de frumusețe, perspicacitate, inteligență și studenție la UMF
Tîrgu Mureș.

500

14.

Zâmbet de
sărbători

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, adu7-11 decemcem un zâmbet pe buzele copiilor
brie
nevoiași din județul Mureș.

50

13.5. Asociația Studenților Farmaciști din Tîrgu Mureș
Prezentul raport cuprinde proiectele desfășurate de către Asociația Studenților Farmaciști din Târgu Mureș (ASF Tg. Mureș) în anul 2015 în colaborare cu Universitatea
de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș.
• Programul de schimb studențesc ”Intefarma” desfășurat în 16-22 Martie 2015.
Acest program presupune oportunitatea studenților farmaciști de a participa,
timp de o săptămână, la cursurile și lucrările practice ale Facultății de Farmacie
dintr-un alt centru universitar.
ͳ 15 studenți participanți din partea ASF Tg. Mureș , în centrele universitare :
UMF „Carol Davila” București , UMF”Iuliu Hatieganu”Cluj-Napoca, USMF
”N.Testemițanu” Chișinău, UMF „Gr.T.Popa” Iași
ͳ 6 studenți participanți din centrele universitare: UMF „Iuliu Hatieganu” ClujNapoca, UMF ”Victor Babeș” Timișoara.
• Concursul de chimie pentru elevii de liceu ”Chemistry Brings us together” ediția
a II-a, realizat în colaborare cu Liga Studenților în data de 9 Aprilie 2015. Activități
realizate:
ͳ Desfășurarea propriu-zisă a concursului
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•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

ͳ Turul Universității
ͳ Prezentarea Facultății de Farmacie, a laboratoarelor de lucrări practice
ͳ Prezentarea unor reacţii demonstrative, în laborator, de către un cadru didactic.
ͳ Anunțarea rezultatelor și premierea participanților
Congresul Internațional de comunicări științifice pentru studenți, tineri medici
și farmaciști “Marisiensis” ediția a XIX- a, în perioada 22-26 Aprilie 2015
ͳ 21 membri implicaţi în organizare
ͳ 44 de participanţi ai Facultății de Farmacie din cadrul UMF Tîrgu Mureș
ͳ 5 participanți externi (UMF “G r. T. Popa” , Iași, UMF „Iuliu Hatieganu”ClujNapoca, UMF ”Victor Babeș” Timișoara)
ͳ 22 de lucrări științifice
Campania ”oBIGsity” – care a avut ca scop promovarea unui stil de viață sănătos.
Universitatea a sprijinit această campanie prin punerea la dispoziție a piscinei din
complexul ”Salus per Aquam”. Campania s-a desfășurat sub forma unui concurs
de înot. Participanții au fost în număr de 7, iar voluntarii ASF în număr de 6.
Școala de vară de Bioanaliză pentru doctoranzi – ”CEEPUS” desfășurată în
perioada 13-18 Iulie 2015 la UMF Tîrgu Mureș: 13 studenți voluntari, membri ai
ASF Tg. Mureș.
Revista Asociației Studenților Farmaciști ”Recipe – The Journal of Pharmacy”, cu
numărul 4 a fost lansată cu sprijinul Universității în data de 20 Iulie 2015, tipărită
în 100 de exemplare și distribuită studenților Facultății de Farmacie.
Săptămâna Bobocilor UMF desfășurată în perioada 23-26 Septembrie 2015,
implicare în activitățile dedicate bobocilor precum ”Târgul asociațiilor”, activități
sportive, celebrarea ”Zilei Internaționale a Farmacistului”.
Campania”InfoDiabet” desfășurată în colaborare cu Liga Studenților în perioada
9-14 Noiembrie. Activitățile din cadrul campaniei:
ͳ Testarea glicemiei elevilor și cadrelor didactice în diferite licee din Tîrgu Mureș
ͳ Testarea glicemiei studenților și cadrelor didactice în incinta Universității de
Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș
ͳ Susținerea de prezentări tematice în licee
Program de educație alternativă ”LEADERS Education” desfășurat în colaborare
cu Fundația LEADERS și Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, în
perioada 26-29 Octombrie 2015 – 90 de studenți participanți din universitate.
Programul de schimb studențesc ”Interfarma” desfășurat în 25-30 Octombrie
2015
ͳ 12 studenți participanți din partea ASF Tg. Mureș , în centrele universitare : UMF
„Carol Davila” București , UMF”Iuliu Hatieganu”Cluj-Napoca, UMF „Gr.T.Popa”
Iași, UMF Craiova
ͳ 13 studenți participanți din centrele universitare: UMF „Iuliu Hațieganu” ClujNapoca, UMF ”Victor Babeș” Timișoara, UMF „Gr.T.Popa” Iași.
Tradiționala Seară de Colinde a Facultății de Farmacie în data de 14 Decembrie
2015, la care au participat deopotrivă studenții și cadrele didactice ale Facultății
de Farmacie.
Zilele Universității de Medicină și Farmacie 7-11 Decembrie 2015 , participarea
corului Asociaţiei Studenţilor Farmacişti la Concertul de Colinde.
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De asemenea, pe parcursul anului 2015, Universitatea a facilitat și susținut participarea studenților farmaciști la evenimentele desfășurate sub egida Federației Asociațiilor Studenților Farmaciști din România :
• Congresul Național al Studentului Farmacist cu tema ”Implicarea farmacistului
în tratamentul oncologic”, desfășurat la Cluj Napoca în perioada 1-5 Aprilie 2015
• Gala Studenților Farmaciști cu tema ”Relația farmacist- pacient. Automedicația și
eșecul terapeutic”, care a avut loc la Timișoara în perioada 3-6 Decembrie 2015.
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14. BIOBAZA ȘI STAȚIA EXPERIMENTALĂ
14.1. Biobaza
Animalele de laborator reprezintă pentru cercetarea știintifică medicală unul dintre
cele mai importante instrumente de investigație. Utilizarea lor în domeniile de cercetare și testare ce aduc o contribuție substanțială la dezvoltarea medicinii, a făcut ca în
țările cu tradiție, creșterea animalelor de laborator să devină o adevărată “ industrie”
cu un înalt grad de specializare , benefică sub toate aspectele speciei umane.
Creșterea animalelor de laborator constituie o activitate științifică condusă și controlată de specialiști, care urmăresc nu numai obținerea unor animale sănătoase, dar și
crearea unor linii cu anumite performanțe.
Biobaza UMF Tg. Mureș crește următoarele specii de animale de laborator, adăpostite
corespunzător conform particularităților fiziologice și scopului urmărit: șoareci albi,
linia AKR2, șobolani de laborator, linia Albinosul de Wistar, iepuri, metiși, berbeci.
Animalele de experiență sunt utilizate pentru lucrări practice la studenți conform
programei școlare, muncă de cercetare, lucrări de licența, teze de doctorat, granturi
științifice, simpozioane, etc. la cerere, după obținerea tuturor avizelor necesare derulării lucrării, conform legislației in vigoare.
De regulă , lucrările practice se desfășoară în laboratoarele de la discipline, munca de
cercetare în laboratorul atașat biobazei, de către personalul calificat în acest sens din
biobază.
Disciplinele care au utilizat animale de laborator pentru lucrări practice la studenți
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 autorizație sanitar veterinară de funcționare, cod CAEN și cod de
exploatație , pentru asigurarea cadrului legal de desfășurare a activității de creștere
și 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
Activități și servicii desfășurate în cadrul Stației Experimentale:
• pregătirea logisticii (alături de medicii colaboratori) necesare începerii unei teme
de cercetare în domeniul medicinii experimentale;
• pregătirea și executarea (alături de cadre universitare, medici, studenți) a lucrărilor de diplomă, tezelor de doctorat și post-doctorat, cât și a lucrărilor științifice
și experimentale;
• pregătirea animalelor de experiență în vederea intervențiilor solicitate de cadre
didactice și studenți în cadrul lucrărilor practice;
• acordarea asistenței sanitar-veterinare în timpul intervențiilor chirurgicale și a experimentelor;
• efectuarea unor intervenții chirurgicale la solicitarea cadrelor didactice;
• acordarea asistenței post-operatorii la animale;
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•
•

manipularea materialelor biologice;
coordonarea activităților desfășurate în cadrul Laboratorului de radiologie - diagnostic veterinar.

Lucrări experimentale 2015
ͳ Studiul interacțiunilor farmacocinetice dintre carbamazepină și valproat (studiu
în curs)
ͳ Biomateriale colagenice populate cu celule stem pentru înlocuiri valvulare
(studiu în curs)
ͳ Cuantificarea efectelor inhibiției directe a trombinei cu dabigatran etexilat
asupra riscului tromboembolic și accidentelor vasculare aterotrombotice
(studiu finalizat)
ͳ Studierea relației dintre acizii biliari secundari și cancerul colo-rectal (studiu
finalizat)
ͳ Mecanisme de semnalizare celulară implicate în apoptoza indusă de sepsis în
general și în ARDS în mod special (studiu finalizat)
ͳ Evaluarea biologică a sindromului de ischemie-reperfuzie post-precondiționare
ischemică, studiu experimental la șobolan (studiu finalizat)
ͳ Evaluarea experimentală a biointegrării grafturilor sintetice și a impactului
infecției de țesuturi moi asupra acesteia (studiu finalizat)
ͳ Noi metode RP-HPLC de separare a veninului la Naja haje haje (cobră egipteană)
și studii privind efectul bactericid al acestuia (studiu finalizat)
ͳ Osteonecroza maxilarelor apărută consecutiv tratamentului cu bifosfonați
(studiu finalizat)

130

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

15. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, ca unitate indispensabilă procesului universitar, realizează o dublă misiune: modelarea, dezvoltarea și
administrarea serviciilor info-documetare în sprijinul studenților, cadrelor didactice,
cercetătorilor și altor categorii socio-profesionale; facilitarea și lărgirea accesului la
surse de informare și documentare – interne și externe - prin implementarea tehnologiilor informaționale moderne, formarea deprinderilor de căutare, selectare, regăsire
și utilizare a informației de către utilizatori.
Biblioteca UMF din Tîrgu Mureș, prin compartimentele din structura sa organizatorică
și-a îndeplinit în cursul anului 2015 principalele funcții și atribuții:
• completarea permanentă a fondului documentar prin achiziția publicațiilor științifice pe profilul programelor de studii de licență, masterat și doctorat din Universitate și pe temele de cercetare științifică din domeniul medical;
• prelucrarea informațiilor cuprinse în documente (catalogare - clasificare – indexare) și valorificarea lor prin intermediul instrumentelor de informare și documentare: Buletin bibliografic medical, Index bibliografic medical, bibliografii, traduceri
și cercetări bibliografice;
• organizarea fondului de documente și depozitarea lor în conformitate cu principiile de ordonare și dispozițiile legale de păstrare în siguranță;
• difuzarea documentelor (împrumut de publicații la domiciliu și consultare în săli
de lectură);
• îndrumarea cititorilor pentru utilizarea colecţiilor bibliotecii;
• realizarea schimbului interbibliotecar național și internațional;
• continuarea activității de informatizare a compartimentelor bibliotecii, prin programul integrat de bibliotecă ,,Softlink ALICE”
• digitizarea publicațiilor
• casarea a 26.842 publicații uzate fizic și/sau moral, în valoare de 44.869,82 lei, din
care 17.304 publicații periodice.

15.1. Activitatea de achiziție, evidență și catalogare a publicațiilor
În cursul anului 2015, achiziţia și completarea fondului de publicații s-a efectuat, la
propunerile cadrelor didactice, în conformitate cu cerinţele disciplinelor de predare
și ale cercetării știinţifice :
• s-au efectuat comenzi de carte în țară și străinătate;
• s-au întocmit formele de plată pentru achiziții;
• s-au verificat și justificat la contabilitate sumele angajate pentru comenzi, donații
și schimb interbibliotecar;
• s-au recepționat și evaluat cărțile primite prin alte surse decât comenzile și s-a
ținut evidența primară și individuală a publicațiilor intrate în bibliotecă.
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Tabel 15.1. Tipuri de publicații achiziționate în 2015
Tipuri de publicaţii

Nr.
titluri

Nr. exemplare

Valoare (lei)

1

Cărţi

524

2989

159.390,4

2

Publicații periodice

98

1536

370.989,4

3

Stas-uri

0

0

0

608

4525

530.379,8

Nr. crt.

TOTAL

Fig. 15.1. Cheltuielile cu publicațiile achiziționate

Tabel 15.2. Structura fondului de publicații la sfârșitul anului 2015, pe tipuri de
publicații
Nr. crt.

Tipuri de publicaţii

Fond de publicaţii

1

Cărţi

97.820

2

Publicaţii periodice

63.461

TOTAL

132

161.281
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Tabel 15.3. Dinamica fondului de publicaţii în anul 2015
Nr. crt.

Mișcarea fondului de publicaţii

1

Fond de publicaţii la 31.12.2015

2
3

Volume

Valoare

183.770

3.523.396,94

(+) Intrări în anul 2015

4.525

530.379,80

(- ) Ieșiri / Eliminări de publicații în
anul 2015

27.014

49.354,62

161.281

4.004.422,14

Total fond de publicații la 31.12.2015

Donații în anul 2015: 2677 exemplare publicații, în valoare de 49.544,25 lei.
Fondul de publicații în limbi străine este de 95.788 volume.

15.2. Activitatea de prelucrare a documentelor
În anul 2015 au fost descrise bibliografic 4.729 publicații, în regim automatizat, numărul total de înregistrări catalografice în sistem automatizat (din total colecții) este
de 72.450 publicații;
• au fost cotate, clasificate și barcodate publicațiile intrate în bibliotecă;
• s-a elaborat Buletinul bibliografic medical
• au participat două persoane la cea de-a XXVI-a Conferință Națională a Asociației
Bibliotecarilor din România, cu tema ,,Biblioteca și provocările epocii digitale”.
În cadrul compartimentului Referințe bibliografice, în anul 2015, s-au furnizat informații bibliografice din diverse domenii medicale celor 802 de cititori, care au solicitat
materiale bibliografice, în vederea elaborării lucrărilor de licență, a tezelor de doctorat și a lucrărilor pentru sesiuni științifice:
• s-au întocmit bibliografii de specialitate pentru uzul beneficiarilor;
• s-au introdus în softul de bibliotecă ,,Alice” 1550 articole din periodicele existente
în sală, pe baza acestora elaborându-se Indexul Bibliografic Medical;
• s-au efectuat traduceri din / în limba engleză;
• s-a ținut evidența utilizării CD-urilor și a DVD-urilor;
• s-au furnizat informații cu privire la utilizarea bazelor de date de specialitate.

15.3. Bazele de date disponibile/accesate în anul 2015
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

Science Direct, prin ANELIS +
Springer Link
Web of Knowledge
Oxford Journals
Wiley
Cambridge Journals
Proquest Central
Taylor and Francis
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15.4. Activitatea de informatizare a bibliotecii
Biblioteca UMF asigură accesul la o mare varietate de informații și publicații de specialitate utilizatorilor săi: studenți, cadre didactice, doctoranzi, cercetători, rezidenți
și medici din județul Mureș. Actualmente, Biblioteca UMF Tîrgu Mureș pune la dispoziția utilizatorilor săi 5 săli de lectură cu o capacitate de 214 de locuri și are în dotare
4 servere, 120 calculatoare, 12 imprimante, 6 cititoare de barcoduri și echipamente
active de rețea (10 switch-uri + 10 routere), 1 scanner semiautomat de tipul Qidenus
RBS PRO A2; 1 scanner pentru uz public i2s e-Scan 10; 3 stații de lucru: Lenovo All in
One B 520, 1 copiator.

15.5. Activitatea de digitizare a publicațiilor
Digitizarea documentelor și accesarea lor on-line reprezintă una din modalitățile cele
mai moderne de stocare, prelucrare și punere în circulație a informațiilor.
În anul 2015 au fost digitizate publicații ale cadrelor didactice din cadrul UMF Tîrgu
Mureș, care nu intră sub incidența Legii copyright-ului și cărți vechi, totalizând 41.500
pagini.

15.6. Activitatea cu utilizatorii bibliotecii
Consultarea colecțiilor în săli de lectură și împrumutul publicațiilor în punctele de
deservire este prezentată în următorul tabel:
Tabel 15.4. Utilizarea resurselor bibliotecii
Parametri

Număr/Unități 2014

Număr/Unități 2015

Utilizatori, persoane fizice

2.598

2.520

Frecvență utilizatori

30.037

25.864

Lichidări de fișe

979

924

Utilizatori noi înscriși

740

830

Vize

1.225

1.498

Publicații consultate, reviste

15.325

43.448

Publicații împrumutate, cărți

21.792

26.436

Tranzacții împrumut

37.117

69.884

Utilizatori la Sala de Internet

9.408

9.555

Vizite virtuale

45.200

45.688

Referințe virtuale

25.300

25.716

15.7. Schimbul interbibliotecar de publicații
Biblioteca organizează schimb intern și internațional de publicații. Schimbul se realizează, în primul rând, cu publicațiile proprii ale Universității: Revista ,,Acta Medica
Marisiensis” și lucrări cu caracter didactic și științific, elaborate de către cadrele didactice ale Universității.
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a. Schimbul interbibliotecar naţional
În cadrul relațiilor de schimb interbibliotecar intern, Biblioteca U.M.F a expediat cursuri următorilor parteneri de schimb:
• Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, București;
• Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa”, Iași;
• Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universității de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu”din Cluj-Napoca;
• Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie, Craiova;
• Biblioteca ,,Victor Babeș” a Universității de Medicină și Farmacie, Timișoara;
• Biblioteca Centrală a Universității ,,Lucian Blaga”, Sibiu;
• Biblioteca Centrală a Universității ,,Transilvania”, Brașov;
• Biblioteca Centrală ,,Ovidius”, Constanța;
• Biblioteca Universității din Oradea;
• Biblioteca Centrală Universitară ,,Tudor Arghezi” a Universității de Vest ,, Vasile
Goldiș” din Arad;
• Biblioteca Universității din Bacău;
• Biblioteca Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați
• Biblioteca Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava;
• Biblioteca Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București.
b. Schimbul interbibliotecar internaţional
Schimbul interbibliotecar la nivel internațional se realizează cu 22 parteneri din următoarele țări: Anglia, Belgia, Brazilia, Cehia, Croația, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Italia, Japonia, Macedonia, Mexic, Polonia, SUA și Ungaria.
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16. CENTRUL DE SIMULARE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
În cadrul Centrului de Simulare și Abilități Practice, în anul 2015 s-au desfășurat următoarele activități:
• Efectuarea de lucrări practice pe simulatoare și pacient standardizat.
• Prima Conferință Internațională MediSim
• Cursul Comitetului European de Educație în Anestezie - CEEA
• 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.
• Cursuri postuniversitare
• Activiitate de voluntariat
În prezent, în CSAP se derulează activități pentru urmăatoarele proceduri:
• Simulatoare de bază:
ͳ Inserție sondă nazo-gastrică
ͳ Drenaj toracic
ͳ Acces venos
ͳ Simulator injectare multifuncțional
ͳ Injecție/perfuzie
ͳ Injecție cap copil
ͳ Injecție intradermică
ͳ Sutură
ͳ Auscultația cordului
ͳ Auscultația plămânului
ͳ Presiune sanguină
ͳ Proceduri chirurgicale minore
ͳ Injecții i.m., s.c.
ͳ Examinare rectală
ͳ Injecție intramusculară
ͳ Injecție intradermică
ͳ Inserție sondă urinară bărbat
ͳ Inserție 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.
ͳ Introducerea datelor studenților și a cadrelor didactice în programul
educațional.
• Derularea unui proiect POSDRU pentru dezvoltarea resurselor umane și dotărilor
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

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 achiziționate simulatoare noi:
ͳ Simulator de bronhoscopie
ͳ Simulator de cateterism cardiac
ͳ Simulator de ecografie
Au fost elaborate programele de funcționare și organizarea activității centrului:
ͳ Orarul activităților de simulare pe luna octombrie, noiembrie și decembrie
ͳ Fișe de evidență a consumului de materiale
ͳ Lista cu studenții anului II, IV și V
Discipline integrate în centru:
ͳ Semiologie chirurgicală
ͳ Chirurgie
ͳ Semiologie medicală
ͳ Medicină internă
ͳ Pediatrie
ͳ Cardiologie
ͳ ATI
ͳ Urologie
ͳ Ginecologie
Studenții care beneficiază momentan de Centrul de Simulare
ͳ Medicină generală (anii III-IV-V-VI)
ͳ Moașe
ͳ Nutriție
ͳ Medicină dentară
S-au efectuat simulări cu studenții
ͳ 334 simulări (668 de ore)
Total 4.154 număr studenți / intrări
Alte activități – cursuri postuniversitare, workshop-uri, cursuri opționale, vizite
ͳ 75 activități
ͳ Vizitatori: 3.723
Voluntari: 24 studenți
Colaborare cu cercurile și organizațiile studențești:
ͳ Curs de anestezie în colaborare cu Cercul Studenților de Chirurgie
ͳ Workshop în cadrul Conferinței studenților ”Marisiensis”
Implicarea Centrului de simulare în programul ”Porți deschise” .
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17. COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Compartimentul de Informare și Relații Publice a fost reorganizat în vederea unei mai
bune promovări a imaginii Universității și pentru a infrastructura necesară desfășurării ciclului de activități din cadrul UMF 70.
Activități efectuate:
• Organizări evenimente
• Emisiuni TV – brand nou UMFTV
• Articole in presă scrisă
• Activitate blog UMF
• Activitate Facebook
• Design printuri și evenimente
• Decorarea scărilor din UMF
Activități unice
• Gala UMF70
• Lansarea monedei aniversarea UMF70
• Lansarea colecției filatelice UMF
• Lansarea albumului UMF
• Dezvelirea efigiei Regelui Mihai
• Capsula timpului
Evenimente organizate
Compartimentul s-a implicat în 43 de evenimente, din care organizare: 30; partener:
7; promovare: 6.
Tabel 17.1. Activități organizate de Compartimentul de Informare și Relații Publice
1

Lansare JCCM

Organizator principal

2

Cursuri Pregatire admitere

Organizator principal

3

Lansare UMFtv

Organizator principal

4

Caravana UMF

Organizator principal

5

UMF 70 stejari

Organizator principal

6

Capsula Timpului

Organizator principal

7

TDK

Partener

8

Porțile Deschise UMF

Organizator principal

9

Saptamana altfel

Organizator principal

10

Marisiensis

Partener

11

Olimpiada Biologie

Organizator principal

12

UMF și olimpicii

Organizator principal

13

Medisim

Organizator principal

14

CORIMF

Organizator principal
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15

Ziua Regalitatii

Organizator principal

16

25 de ani de Medicină Militară

Organizator principal

17

Congresul de NanoBio

Organizator principal

18

Absolvirea UMF70

Organizator principal

19

Junior Summer School

Partener

20

Școala de vară CEEPUS

Organizator principal

21

Saptamana Bobocilor

Organizator principal

22

Lansarea UMFy

Organizator principal

23

Expoziție foto 110 ani UMF

Organizator principal

24

Book Fest

Organizator principal

25

Lansarea emisiunii Filatelice UMF

Organizator principal

26

Arta in suflet de medic

Partener

27

Concert Horia Mihail

Organizator principal

28

UNIFEST

Partener

29

Medifun

Partener

30

Gala Excelentei

Organizator principal

31

Inaugurarea CCAMF

Organizator principal

32

Lansarea monedei UMF70

Organizator principal

33

Concert Colinde

Partener

34

Corul Madrigal

Organizator principal

35

Memorial Lectures

Organizator principal

36

Sesiunea Cadrelor didactice

Organizator principal

37

Sesiunea PHD

Organizator principal

38

Despre Limite în psihopatologie

Promovare, materiale

39

Workshop Knots and sutures

Promovare, materiale

40

Zilele OSMDentistului

Promovare, materiale

41

Săptămâna universității libere de fumat

Promovare, materiale

42

Conferinta de Pneumologie

Promovare, materiale

43

Lansare Revista VitaStudentis

Promovare, materiale

Media
TV (emisiuni) – total 102
• TTM - UMFTV
ͳ Nr emisiuni (1 emisiune=60 minute): 81
ͳ Nr invitați: 45
• TTM - 3
• StiiTV - 15
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•
•
•

RomâniaTV – 1
Televiziune medicală – 1
B1 TV - 1

Presa (articole) – total 162
• Ziarul de Mureș - 8
• Punctul - 36
• Zi de zi – 92
• Adevarul – 6
• Ziarul de Mureș - 4
• RoMedic – 4
• Vocea Trasilvaniei – 2
• AGERPRES – 4
• Cuvântul Liber – 3
• Evenimentul zilei – 1
• Sănătatea buzoiană – 1
• Prompt media - 1
Radio Tirgu Mures - 49
Activitate blog UMF
• Articole: 80
• Sesiuni: 39153
• Utilizatori: 27133
• Afișări pagină: 65472
• Voluntari activitate blog: 5
Facebook
ͳ Postari: 314
ͳ Like: 7.419
ͳ Accesări: 1.965.925
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18. 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:
ͳ organizarea de competiții oficiale și amicale de nivel național si internațional în
cadrul Complexului Alma Mater al UMF Tîrgu Mures;
ͳ 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;
ͳ 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;
ͳ inscripționarea echipamentului sportiv al componenților CSU cu sigla UMF;
ͳ 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.
ͳ sprijinirea activității Ligii Studenților Români și Maghiari la organizarea
competiților sportive în care aceste Ligi sunt angrenate.
Clubul Sportiv Universitar cuprinde 4 secții, respectiv: scrimă, culturism-fitness, tenis,
volei și are un număr de 95 sportivi legitimați.
Anul 2015 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, culturism), cupe intercluburi (participare cu secțiile de volei, scrimă, culturism), Cupa României (volei, scrimă, culturism).
Calendarul sportiv pe anul 2015 a cuprins competiții sportive, participări la cantonamente și semicantonamente de pregătire, turnee de verificare.
Rezultatele sportive, pe secții sunt următoarele:
•

Secția Volei:
ͳ Campionatul Național al Diviziei A 1 – clasament final, locul 6 după tur-retur,
locul 6 după play-off, cu drept de participare în Cupa Balcanică unde s-a clasat
pe locul 4. În prezent există 21 sportive legitimate, cu drept de joc la Divizia
1 dintre care 10 sportive au dublă legitimare (Divizia A1 și Junioare/Cadete).
ͳ Campionatul Național al Diviziei A 2 – clasament final, locul 3
ͳ Campionatul Național de Juniori – locul 3
ͳ Campionatul Național de Cadeți – locul 1, CAMPIONI NAȚIONALI
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În urma analizei raportului de activitate al antrenorului Paul Bogdan de către C.A. al
C.S.U Tîrgu Mureș s-a stabilit că obiectivele secției de Volei au fost îndeplinite.
•

Secția Scrimă
ͳ Campionatul National pe Echipe: loc 4
ͳ Cupa României pe echipe: loc 5
ͳ Nysztor Alexandru - loc 2 C.R.
ͳ Tardi Otto – loc 3 C.R și loc 3 C.N.
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
ͳ Şulea Ioana: loc III - C.M BIKINII
ͳ Toncean Andreea: loc: III - C.R. BIKINII
ͳ Toncean Andreea: loc III - C.B. BIKINII
ͳ Şulea Ioana: loc I - C.N. BIKINII
ͳ Şulea Ioana: loc IV - C.B. BIKINII
ͳ Gidofalvi Timea: loc II - C.N BIKINII
ͳ Gidofalvi Timea: loc II - C.R BIKINII
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.
• Secția Tenis de câmp
În cadrul secției de Tenis de Câmp există doar sportivi juniori și cadeți a căror rezultate nu sunt punctate, dar avem doi sportivi selecționați în Lotul Național al României:
ͳ Moldovan Cristian loc I clasament F.R.Tenis sub 18 ani
ͳ Botezan George loc I la echipe
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19. ÎN LOC DE CONCLUZII
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș adună la sfârșitul anului 2015
realizări și unele neîmpliniri, ambele fiind rezultatul unui management universitar dependent major de resursa umană, de cadrul legislativ existent și de situația economică specifică întregii țări.
Anul 2015 a fost un an cu totul deosebit, în care am aniversat 70 de ani de învățământ medico-farmaceutic în Tîrgu-Mureș. În acest an am încercat să deschidem într-un mod special Universitatea spre societate, să o facem mai vizibilă, să îi accentuăm
identitatea și locul pe care ea îl ocupă în societate. Este nevoie ca, din când în când, să
ne uităm înapoi pentru a ne evalua și pentru a ști dacă mergem într-o direcție bună.
Privind retrospectiv, la încheierea mandatului 2012-2016, ca rector al acestei Universități, pot spune că suntem o Universitate dinamică, cu un ritm de dezvoltare alert,
care a reușit în bună măsură să facă față unui mediu academic concurențial, o Universitate care are stabilitate și predictibilitate. Eforturile făcute au permis Universității
să își creeze mecanisme proprii de funcționare și de decizie corecte, obiective, transparente, în paralel cu derularea multor proiecte de dezvoltare. Au apărut astfel programe de studii noi, au fost dezvoltate și susținute cele existente și am pus un accent
puternic pe investiții, pe îmbunătățirea infrastructurii existente.
Universitatea si-a crescut semnificativ numărul de studenți, a oferit servicii comunității, a creat locuri noi de muncă, a derulat investiții semnificative și a contribuit major
în a atrage oameni în oraș, fie în calitate de studenți sau de pacienți.
Faima de oraș medical a Tîrgu Mureșului, deși încă există, este pusă în pericol de
dezvoltarea rapidă a centrelor universitare din zonă, unele cu tradiție, altele mai
tinere dar cu mai mare potențial financiar. În același timp, unele dintre domeniile
clinice în care Tîrgu Mureșul excela, au stagnat, trăiesc din istorie și nu trec dincolo de
performanța unui spital județean bun. Nu sunt sau nu mai sunt vârfuri de progres, de
noutate, așa cum trebuie sa fie o clinică universitară. Cauzele sunt atât obiective dar,
de multe ori subiective. Această situație mă îngrijorează și mă face să mă gândesc la
viitorul nostru, la modul în care va arăta Universitatea și centrul medical Tărgu Mureș
peste 10-20 de ani. Cred că trebuie să ne găsim nișa de dezvoltare în care să fim unici
și extrem de performanți și, luând în considerare situația descrisă, șansa noastră poate fi aceea de a deveni un centru puternic de cercetare fundamentală. Acest demers
nu trebuie să treacă deloc pe un plan secund învățământul și practica din clinică pentru că medicina rămâne, în esența ei, o știință aplicativă.
Am răspuns prompt și, cred eu, eficient, unui reproș real al studenților legat de
învățământul practic. Centrul de simulare și de abilități practice este nu doar o promisiune îndeplinită dar și un model de succes. Rămâne însă de lucrat la învățământulde
la patul bolnavului.
Evaluarea de ansamblu a rezultatelor activității academice și manageriale derulate pe
parcursul mandatului 2012-2016 ne permite concluzia că procesul de modernizare
a infrastructurii bazelor de învățământ de care dispunem a continuat, în paralel cu
aprofundarea și dezvoltarea cadrului necesar investiției în cercetare.
Apreciez contribuția fiecăruia la bunul mers al Universității, cadre didactice, studenți,
personal didactic și administrativ. Apreciez în mod deosebit implicarea și capacitatea
de rezistență la un nivel de efort intensiv și susținut, a colegilor din conducerea Uni143
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versității. Mulțumesc membrilor senatului pentru că au susținut și validat inițiativele
conducerii și, de asemenea, mulțumesc asociațiilor studențești pe care le consider
parteneri eficienți și valoroși în toate activitățile noastre.
Avem în continuare fiecare dintre noi o datorie de onoare fată de instituția de
învățământ si cercetare de al cărei prestigiu beneficiem, prin apartenenta notară la
UMF Tg Mures, dar si la un frumos oraș transilvănean consacrat in primul rând ca
universitar.
Rector
Prof. Dr. Leonard Azamfirei
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