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Newsletter nr. 9
Va transmit mai jos o serie de informatii legate de Universitate, de
activitatile desfasurate in ultima perioada si de o serie de decizii luate de
senat sau de consiliul de administratie.
1. Competitia interna pentru granturi de cercetare
In competitia pentru granturi de cercetare au fost depuse un numar de
60 de proiecte. In urma evaluarii facuta de specialisti din alte centre
universitare, printr-o platforma online creata special pentru acest scop si
dupa o grila de evaluare unitara, au fost selectionate spre finantare in
anul 2013, un numar de 14 proiecte, in valoare de 5000 Euro (echivalent
lei)/proiect. Lista cu proiectele selectionate poate fi consultata la
adresa:
http://www.umftgm.ro/fileadmin/proiecte/Tabel_rezultate_CIGCS_201
2.pdf. Punctajele obtinute de ceilalti aplicanti pot fi aflate la sediul
prorectoratului. Contractarea proiectelor se va realize la inceputul lunii
ianuarie.
2. Programul de pregatire psihopedagogica
Universitatea organizeaza, pentru cadrele didactice nou-intrate in
Universitate sau pentru cele care care inca nu au absolvit un modul de
pregatire psihopedagogic, obligatoriu pentru toate cadrele didactice, o
forma comasata de pregatire prin Departamentul de Pregatire
Psihopedagogica a Universitatii. Detalii suplimentare se pot gasi la
adresa: http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/media/noutati/stiridetalii/articol/program-de-pregatire-psihopedagogica.html
3. Implementarea standardului de calitate ISO 9001
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In vederea implementarii standardului de calitate ISO 9001,
Universitatea a organizat un curs de instruire pentru formarea de
auditori de calitate si de specialisti in managamentul calitatii la care au
participat peste 50 de angajati ai Universitatii care fac parte din comisiile
si din structurile legate de evaluarea calitatii, atat din zona didactica cat
si din cea administrativa. Departamentul de asigurare a calitatii este in
stadiul de elaborare a procedurilor de lucru adaptate fiecarui tip de
activitate, proceduri care, dupa obtinerea certificarii, vor deveni
obligatorii pentru fiecare nivel de activitate a Universitatii.
4. Site-ul Universitatii
Site-ul Universitatii a trecut printr-un proces de revizuire generala in
ceea ce priveste continutul acestuia si organizarea informatiilor si a linkurilor pe care acesta le contine. Actualizarea informatiilor si conceperea
unui sistem optimizat de informare a privit atat componenta
Universitatii cat si componentele facultatilor. In viitorul apropiat va
exista disponibila varianta mobile a site-ului, interfata trilingva
(romana/maghiara/engleza) si interfata de accesare a mailurilor
institutionale. Va invitam sa consultati site-ul pentru a fi la curent cu
toate noutatile privitoare la activitatea Universitatii.
5. Conferinta doctoranzilor 2013
Conferinta doctoranzilor se va organiza in anul 2013, in perioada 4-6
iulie. Transmiterea lucrarilor, in extenso, se va realiza printr-o platforma
online, in perioada 1 februarie – 1 aprilie 2013, conform instructiunilor
publicate pe site-ul Universitatii. Lucrarile acceptate vor fi publicate in
revista Acta Medica Marisiensis.
6. Zilele Universitatii – sesiunea cadrelor didactice
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Zilele Universitatii de Medicina si Farmacie din Tirgu Mures s-au
desfasurat in perioada 11-15 decembrie 2012. Ministrul educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului, d-na prof. dr. Ecaterina Andronescu a
participat joi, 13 decembrie 2012 la deschiderea oficiala a Zilelor
Universitatii de Medicina si Farmacie. Cu acest prilej a fost acordata
Diploma de Excelenta Universitatii noastre, cu ocazia aniversarii a 67 de
ani de activitate neintrerupta, ,,drept omagiu adus generatiilor de
profesori de ieri, de azi si de maine.”
Multumim tuturor celor care au prezentat lucrari in cadrul acestor
sesiuni precum si pentru promptitudinea in trimiterea online a
rezumatelor. Au fost primite peste 200 de lucrari care au fost incluse
intr-un supliment al revistei AMM. Avand in vedere faptul ca am intalnit
si cu aceasta ocazie probleme de respectare a normelor de bunapractica in comunicarea rezultatelor stiintifice, reamintim fiecarui cadru
didactic faptul ca orice material stiintific care se publica sub egida UMF
este scanat antiplagiat cu softul achizitionat de Universitate.
7. Legitimatii de serviciu
Incepand cu luna ianuarie, Universitatea va elibera legitimatii de serviciu
pentru fiecare angajat, in format plastifiat, de tip card. Pentru cadrele
didactice, aceste legitimatii se vor constitui si in permise de acces la
Biblioteca Universitatii. In acest sens, va rugam sa trimiteti pana la data
de 15 ianuarie 2013, la adresa de email: legitimatii@umftgm.ro, o
fotografie personala de tip carte de identitate/pasaport (format jpg sau
tiff), care sa poata fi inclusa pe legitimatie. In mesaj va rugam sa
mentionati numele si prenumele d-vs precum si
disciplina/departamentul de care apartineti.
In situatia in care nu detineti o asemenea fotografie in formatul
mentionat, veti putea sa realizati acest lucru la Serviciul Tipografie unde
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exista echipamentele tehnice necesare efectuarii acestor fotografii si a
eliberarii, pe loc, a legitimatiei. Programul de lucru si modul de
programare vor fi comunicate la inceputul lunii ianuarie 2013.
8. Plan de achizitii 2013
Pentru o mai riguroasa estimare a achizitiilor pe anul 2013, sefii de
disciplina sunt rugati sa acceseze adresa:
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/directiaadminstrativa/serviciul-achizitii-publice-aprovizionare.html pentru a afla
procedura de lucru. Va informam ca toate materialele, echipamentele si
serviciile necesare la nivel de discipline vor fi centralizate la nivel de
Universitate si pe baza acestora se va realiza Planul de achizitii pe anul
2013. Recomandam insistent ca fiecare disciplina, prin persoanele
desemnate, sa completeze cat mai exact toate datele prevazute in
formularul de achizitii si sa le trimita pana la data de 15 ianuarie 2013 .
Referatele de achizitii pentru anul 2013 care nu au fost incluse in Planul
de achizitii al Universitatii, se vor aproba numai in conditii binejustificate si doar cu aprobarea CA. Produsele/serviciile care au fost
solicitate in anul 2012 dar nu au fost contractate/livrate, daca mai sunt
necesare, vor fi incluse din nou in referatul pentru anul 2013.
9. Reglementari ale Universitatii
Reglementarile Universitatii se regasesc la adresa:
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/documente-oficialeumf/regulamente-metodologii-proceduri.html. Va atragem atentia
indeosebi asupra faptului ca, in prezent Universitatea are o Carta a
Universitatii revizuita in luna septembrie 2012 si avizata favorabil de
catre MECTS, care contine o serie de prevederi noi fata de varianta
precedenta. De asemenea, exista variante revizuite ale Codului de Etica
si Deontologie Profesionala si a Regulamentului Didactic si de Activitate
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Profesionala a Studentilor precum si un nou Regulament de Organizare
si Functionare al Comisiei de Etica.

Multumesc tuturor cadrelor didactice pentru tot ceea ce au facut in
anul 2012 pentru ca Universitatea sa functioneze si sa-si atinga
misiunea si obiectivele. Apropierea Craciunului si a vacantei imi dau
placutul prilej de a va ura fiecaruia Sarbatori fericite, multa sanatate si
La multi ani!!

Cu stima,
Rector
Prof. dr. Leonard Azamfirei
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