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FACULTATI 
 
FACULTATEA DE MEDICINA 
I. INVATAMANTUL CU STUDENTII. CICLUL DE LICENTA 
Obiective 
�  continuarea procesului de reforma curiculara, armonizarea curiculei Facultatii de Medicina cu cele ale unor facultati de 
medicina europene de prestigiu, reforma în concordanta cu cerintele SECT, cu necesitatea cresterii numarului de ore de studiu 
individual, si axarea preponderenta pe activitatile practice. 
Plan de actiune 
- identificarea unor modele de curricula a facultatilor de medicina care sa poata fi adaptata la realitatile existente în facultatea 
noastra 
o adunare de date privind curriculele facultatilor europene de medicina 
o analiza acestor date si stabilirea masurii în care corespund specificului, asteptarilor si realitatilor existente la noi în facultate 
o participare la reuniuni în domeniu, nationale si internationale a unor membri ai echipei care sa se „specializeze” în domeniul 
reformei 
curriculare 
o identificarea si promovarea unor modalitati de integrare curriculara pe orizontala si verticala, precum si a unor teme 
integratoare 
- continuarea activitatii comisiei curriculare care sa fie focalizata pe realizarea reformei 
- concentrarea examenelor si reducerea numarului de examene/an si respectiv pe sesiune în anii preclinici; 
- reanalizarea ofertei de cursuri optionale si finantarea (normarea) unui numar de cursuri optionale suficient pentru toti studentii 
- continuarea activitatii „Biroului curriculum”, structura de implementare a proiectelor educationale ale Facultatii de Medicina si 
de suport a reformei curriculare 
- continuarea unor proiecte de pregatire a personalului didactic din Facultatea de Medicina – Faculty Development 
- finalizarea Ghidului de studiu al Facultatii (Ghid ECTS) si a Ghidurilor de studiu ale fiecarei discipline 
- asigurarea premizelor pentru o mai buna desfasurare a examenului de licenta 
- asigurarea unei absorbtii corespunzatoare a noilor specializari: asistenti medicali, moase, balneofiziokinetoterapeuti, 
tehnicieni de radiologie imagistica, tehnicieni de laborator 
II. DEZVOLTAREA ACADEMICA SI MANAGEMENT. STUDENTI CICLUL III 
Obiective: 
1. Cresterea ofertei de studii universitare de lunga durata 
- achizitionarea de manuale pentru studentii acestor linii în limbile engleza si franceza disponibile la Biblioteca universitatii 
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- sustinerea financiara a cadrelor didactice care editeaza cursuri în limbile straine, atât din punct de vedere al editarii lor, prin 
tipografia UMF, cât si a distributiei acestora 
2. Activitatea de pregatire a rezidentilor si formarea continua a specialistilor 
Obiective generale: 
- restructurarea si transformarea învatamântului postuniversitar medical clujean într-un model curricular si stiintific adaptat 
cerintelor directivelor sectoriale UE de formare si exercitare a profesiilor reglementate. 
- promovarea unui standard ridicat al calitatii învatamântului, astfel încât institutia sa fie capabila sa prezinte dovezi privind 
conformitatea sistemului intern de management al calitatii cu standardele sau modelele acceptate. 
- cerinta pentru orientarea spre performanta si cresterea competitivitatii universitatii în mediul universitar românesc actual, dar 
si ca o conditie pentru a colabora în programe europene de cercetare, de mobilitate a 
profesorilor si studentilor, pentru ca diplomele emise sa se bucure de recunoastere internationala 
- ameliorarea bazei materiale (echipamente, aparate) pentru a permite abordarea unor teme de cercetare de interes national si 
în viitorul apropiat conectarea la aria cercetarii europene. 
3. Management academic 
Obiective 
�  definirea atributiilor si responsabilitatilor departamentelor în structura facultatii 
�  valorizarea acestor structuri 
Plan de actiune 
�  elaborarea regulamentului de organizare a departamentului 
�  stabilirea atributiilor si responsabilitatilor directorului de departament (fisa postului) 
�  pozitionarea departamentelor în organigrama facultatii 
4. Reorganizarea bazei materiale: 
Obiective 
�  evaluarea bazei materiale 
�  reorganizarea infrastructurii de cercetare existente 
Plan de actiune 
Spatii de învatamânt 
�  centralizarea situatiei existente a spatiilor didactice 
�  analiza gradului în care aceste spatii au nevoie de reparatii si stabilirea prioritatilor în ceea ce priveste necesitatile de 
consolidare si reparare a acestora 
Dotari catedre 
�  centralizarea necesarului de mobilier al catedrelor 
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�  urmarirea modului în care sunt rezolvate eficient solicitarile catedrelor din punct de vedere al mobilierului si necesarului 
didactic 
�  repartizarea judicioasa, în functie de necesitati a fondurilor facultatii destinate activitatii didactice 
III. Evaluarea calitatii activitatii educationale 
Obiective 
�  Realizarea unei evaluari cât mai complete si corecta a cadrelor didactice din Facultatea de Medicina 
�  identificarea si valorificarea asteptarilor studentilor rezultate din Raportul de evaluare în cadrul unui proiect care sa fie 
dezbatut împreuna cu acestia, în vederea îmbunatatirii calitatii actului didactic si a comunicarii studenti-profesori. 
Plan de actiune 
1. Elaborarea metodologiilor de evaluare a cadrelor didactice (in colaborare cu prorectoratele de evaluare si didactic si cu 
Centrul de evaluare al UMF) 
2. Stabilirea criteriilor pentru acordarea premiilor anuale ale Facultatii de Medicina 
- criterii pentru aprecierea activitatii didactice 
- criterii pentru aprecierea activitatii stiintifice si profesionale 
IV. Evaluarea activitatii stiintifice la nivelul Facultatii de Medicina 
Obiective: 
�  stimularea cercetarii studentesti 
�  cresterea vizibilitatii internationale a Facultatii de Medicina si a Universitatii prin promovarea cercetarii performante si 
obtinerea unor rezultate valoroase care sa contribuie la cresterea vizibilitatii internationale a universitatii noastre. 
�  publicarea rezultatelor cercetarilor în reviste cu factor de impact 
�  dezvoltarea colaborarii între facultatile din universitate, a caracterului de interdisciplinaritate a cercetarii, conditie esentiala 
pentru stimularea cercetarii studentesti 
 
FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA 
I. INVATAMANTUL CU STUDENTII. CICLUL DE LICENTA 
Obiective 
�  continuarea procesului de reforma curiculara, armonizarea curiculei Facultatii de Medicina Dentara cu cele ale unor facultati 
de medicina europene de prestigiu, reforma în concordanta cu cerintele SECT, cu necesitatea cresterii numarului de ore de 
studiu individual, si 
axarea preponderenta pe activitatile practice. 
Plan de actiune 
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- identificarea unor modele de curricula a facultatilor de medicina care sa poata fi adaptata la realitatile existente în facultatea 
noastra 
- constituirea unei comisii curriculare care sa fie focalizata pe realizarea reformei 
- elaborarea Ghidul de studiu al Facultatii (Ghid ECTS) si a Ghidurilor de studiu ale fiecarei discipline 
- asigurarea premizelor pentru o mai buna desfasurare a examenului de licenta 
- asigurarea unei absorbtii corespunzatoare a noilor specializari: tehnicieni dentari si asistenta dentara 
II. DEZVOLTAREA ACADEMICA SI MANAGEMENT. STUDENTI CICLUL III 
1. Activitatea de pregatire a rezidentilor si formarea continua a specialistilor 
Obiective generale: 
- restructurarea si transformarea învatamântului postuniversitar într-un model curricular si stiintific adaptat cerintelor directivelor 
sectoriale UE de formare si exercitare a profesiilor reglementate. 
- promovarea unui standard ridicat al calitatii învatamântului, astfel încât institutia sa fie capabila sa prezinte dovezi privind 
conformitatea sistemului intern de management al calitatii cu standardele sau modelele acceptate. 
- cerinta pentru orientarea spre performanta si cresterea competitivitatii universitatii în mediul universitar românesc actual, dar 
si ca o conditie pentru a colabora în programe europene de cercetare, de mobilitate a 
profesorilor si studentilor, pentru ca diplomele emise sa se bucure de recunoastere internationala 
- ameliorarea bazei materiale (echipamente, aparate) pentru a permite abordarea unor teme de cercetare de interes national si 
în viitorul apropiat conectarea la aria cercetarii europene. 
2. Reorganizarea bazei materiale: 
Obiective 
�  evaluarea bazei materiale 
�  reorganizarea infrastructurii de cercetare existente 
Plan de actiune 
Spatii de învatamânt 
�  centralizarea situatiei existente a spatiilor didactice 
�  analiza gradului în care aceste spatii au nevoie de reparatii si stabilirea prioritatilor în ceea ce priveste necesitatile de 
consolidare si reparare a acestora 
Dotari catedre 
�  centralizarea necesarului de mobilier al catedrelor 
�  urmarirea modului în care sunt rezolvate eficient solicitarile catedrelor din punct de vedere al mobilierului si necesarului 
didactic 
�  repartizarea judicioasa, în functie de necesitati a fondurilor facultatii destinate activitatii didactice 
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III. EVALUAREA CALITATII ACTIVITATII EDUCATIONALE 
Obiective 
�  realizarea unei evaluari cât mai complete si corecta a cadrelor didactice din Facultatea de Medicina Dentara 
�  identificarea si valorificarea asteptarilor studentilor rezultate din Raportul de evaluare în cadrul unui proiect care sa fie 
dezbatut împreuna cu acestia, în vederea îmbunatatirii calitatii actului didactic si a comunicarii studenti-profesori. 
�  stimularea cercetarii studentesti 
�  cresterea vizibilitatii internationale a Facultatii de Medicina Dentara si a Universitatii prin promovarea cercetarii 
performante si obtinerea unor rezultate valoroase care sa contribuie la cresterea vizibilitatii internationale a universitatii noastre. 
�  publicarea rezultatelor cercetarilor în reviste cu factor de impact 
�  dezvoltarea colaborarii între facultatile din universitate, a caracterului de interdisciplinaritate a cercetarii, conditie esentiala 
pentru stimularea cercetarii studentesti 
 
 
 
FACULTATEA DE FARMACIE 
I. INVATAMANTUL CU STUDENTII. CICLUL DE LICENTA 
Obiective 
�  continuarea procesului de reforma curiculara, armonizarea curiculei Facultatii de Farmacie cu cele ale unor facultati de 
farmacie europene de prestigiu, reforma în concordanta cu cerintele SECT, cu necesitatea cresterii numarului de ore de studiu 
individual, si axarea preponderenta pe activitatile practice. 
Cresterea ofertei de studii universitare de lunga durata de licenta 
Plan de actiune 
- identificarea unor modele de curricula a facultatilor de medicina care sa poata fi adaptata la realitatile existente în facultatea 
noastra 
- constituirea unei comisii curriculare care sa fie focalizata pe realizarea reformei 
- elaborarea Ghidul de studiu al Facultatii (Ghid ECTS) si a Ghidurilor de studiu ale fiecarei discipline 
- asigurarea premizelor pentru o mai buna desfasurare a examenului de licenta 
II. DEZVOLTAREA ACADEMICA SI MANAGEMENT. STUDENTI CICLUL III 
1. Reorganizarea bazei materiale: 
Obiective 
�  evaluarea bazei materiale 
�  reorganizarea infrastructurii de cercetare existente 
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Plan de actiune 
Spatii de învatamânt 
�  centralizarea situatiei existente a spatiilor didactice 
�  analiza gradului în care aceste spatii au nevoie de reparatii si stabilirea prioritatilor în ceea ce priveste necesitatile de 
consolidare si reparare a acestora 
Dotari catedre 
�  centralizarea necesarului de mobilier al catedrelor 
�  urmarirea modului în care sunt rezolvate eficient solicitarile catedrelor din punct de vedere al mobilierului si necesarului 
didactic 
�  repartizarea judicioasa, în functie de necesitati a fondurilor facultatii destinate activitatii didactice 
III. EVALUAREA CALITATII ACTIVITATII EDUCATIONALE 
Obiective 
�  realizarea unei evaluari cât mai complete si corecta a cadrelor didactice din Facultatea Farmacie 
�  identificarea si valorificarea asteptarilor studentilor rezultate din Raportul de evaluare în cadrul unui proiect care sa fie 
dezbatut împreuna cu acestia, în vederea îmbunatatirii calitatii actului didactic si a comunicarii studenti-profesori. 
�  stimularea cercetarii studentesti 
�  cresterea vizibilitatii internationale a Facultatii de Farmacie si a Universitatii prin promovarea cercetarii performante si 
obtinerea unor rezultate valoroase care sa contribuie la cresterea vizibilitatii internationale a universitatii noastre. 
�  publicarea rezultatelor cercetarilor în reviste cu factor de impact 
�  dezvoltarea colaborarii între facultatile din universitate, a caracterului de interdisciplinaritate a cercetarii, conditie esentiala 
pentru stimularea cercetarii studentesti 
 
PRORECTORATE 
 
PRORECTORATUL DE MANAGEMENT SI DEZVOLTARE ACADEMICA 
1. implementarea regulamentului de activitate in secretariate si circuitul actelor oficiale 
2. introducerea regulamentelor de activitate pentru Prorectoratul de Management si Dezvoltare Academica si Departamentul 
de Relatii Internationale 
3. finalizarea noului website UMF “Iuliu Hatieganu” 
4. realizarea primelor etape de implementare a Intranet-ului UMF “Iuliu Hatieganu” 
5. realizarea raportarilor statistice conform solicitarilor MECI 
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6. rezolvarea problemelor sociale studentesti conform reglementarilor in vigoare 
7. extinderea noului sistem informatic pentru gestiune universitara în alte sectoare ale managementului universitar: scolaritate 
si cercetare 
8. implementarea si generalizarea la toate nivelele a programelor de gestiune a scolaritatii, a programelor de verificare a 
cunostintelor. 
9. redobândirea si întabularea patrimoniului integral al universitatii cu reamenajarea în scop educational a spatiilor redobândite. 
10. reamenajarea spatiilor sociale studentesti (camine, cantine) la standarde comunitare, (centrale proprii de încalzire si 
furnizare a apei calde,contorizare individuala pentru fiecare edificiu pentru toate tipurile de consumatori, amenajari de spatii cu 
destinatie educationala si sociala, continuarea modernizarii si extinderea sistemului de pregatire si servire a alimentelor, 
diversificarea ofertei de servicii sociale – consiliere profesionala, servicii de sanatate, servicii de cazare în sistem privat). 
Dezvoltarea (prin reamenajare) a facilitatilor pentru mobilitati internationale – asigurarea conditiilor sociale adecvate pentru 
mobilitati studentesti V-E. 
11. amplificarea insertiei învatamântului medical clujean în programele educationale ale Comunitatii Europene si alte programe 
internationale prin cresterea numarului de mobilitati pentru studenti si cadre didactice de la si spre UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-
Napoca, cresterea numarului de participari în programe curriculare si cursuri intensive internationale, cresterea numarului de 
programe educationale internationale coordonate de catedre si departamente ale UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca . 
 
PRORECTORAT DIDACTIC 
Cresterea ofertei de studii postuniversitare prin: 
- Cresterea implicarii universitatii în selectarea si instruirea candidatilor si acreditarea cunostintelor pentru toate formele de 
pregatire si examinare nationala (licenta nationala, concursul de intrare în rezidentiat, pregatirea în specialitate, examene de 
specialitate, examene de primariat, competente, supraspecializari). 
- Flexibilizarea învatamântului medicofarmaceutic articulat în vederea crearii posibilitatii constructiei traiectoriei profesionale 
individualizate (definirea trunchiurilor comune pe tipuri de studii si largirea ofertei de discipline optionale cu posibilitatea 
transferarii de credite între facultati, si sectii ). 
- Înfiintarea de noi masterate, întocmirea dosarelor de acreditare ARACIS atât pentru studiile de masterat cf. Legii 84/1995 cât 
si pentru studiile de masterat cf. Legii 288/2004. 
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PRORECTORATUL CERCETARE-EVALUARE STIINTIFICA 
Cercetarea stiintifica performanta si formarea pentru cercetare reprezinta componente esentiale ale misiunii universitatii. În 
acest context, universitatea si-a stabilit reperele de baza prin adoptarea în iunie 2007 a "Strategiei de dezvoltare a cercetarii 
stiintifice în UMF "Iuliu Hatieganu". 
In anul 2009 urmeaza a fi realizate câteva obiective noi, respectiv se vor finaliza unele actiuni demarate in anul 2008: 
Actiuni manageriale 
1. Actualizarea domeniilor de cercetare prioritare ale universitatii si crearea premiselor de sustinere electiva a acestor domenii 
2. Cresterea efectiva a implicarii Consiliului Stiintific în proiectarea strategica a cercetarii si in identificarea mijloacelor de 
stimulare a performantei in cercetarea stiintifica din universitate 
3. Preluarea de catre Consiliului Scolii Doctorale a tuturor sarcinilor privind studiile universitare de doctorat 
4. Finalizarea bazei de date privind infrastructura de cercetare si resursele umane specializate din universitate, accesibila 
pentru toti membrii comunitatii academice 
5. Continuarea actiunilor de dezvoltare a resursei umane, precum si a capacitatii de proiectare si a celei operative a 
Departamentului de Cercetare-Dezvoltare (DCD) 
6. Publicarea Newsletter-ului stiintific universitatii ( 4 numere / an) 
7. Responsabilizari si termene clare cu urmarire prin staff lunar cu colectivul DCD si directorul Scolii Doctorale 
8. Dezvoltarea sistemului de informare si documentare prin continuarea investitiei „ Biblioteca UMF” si extinderea facilitatilor 
oferite de centrul de Comunicatii al Universitatii. 
Actiuni în sprijinul cercetarii stiintifice 
1. Concretizarea suportului informational, de diseminare si consiliere metodologica pentru realizarea proiectelor de cercetare 
prin activitatea specifica a Departamentului de cercetare-dezvoltare 
2. Finalizarea bazei de date privind infrastructura de cercetare si resursele umane specializate din universitate cu ajutorul 
proiectului ProcercMed, de crestere a capacitaii manageriale a DCD 
3. Numar sporit de actiuni de informare-diseminare-consiliere pentru cresterea capacitatii de accesare a programelor europene 
(FP7 si altele) si sustinute de fonduri structurale 
4. Cresterea numarului de proiecte de cercetare si, indeosebi, cresterea competitivitatii proiectelor pentru toate sursele de 
finantare 
5. Regândirea, redimensionarea si relocarea proiectului "Centru Universitar de Cercetari Interdisciplinare în Biomedicina si 
Stiintele Vietii", pentru o noua înscriere în competitia nationala pentru obtinerea unei finantari 
6. Prefigurarea primei actiuni de concentrare a resurselor umane si de infra-structura pentru cercetarea fundamentala in 
cladirea noua din str. Gh. Marinescu 
7. Identificarea unor solutii viabile care sa permita angajarea unui numar de cercetatori stabili proprii 
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Actiuni de evaluare a cercetarii 
1. Stabilirea criteriilor de evaluare stiintifica cu standarde de calitate mai înalte 
2. Aplicarea stricta a criteriilor de evaluare stiintifica în concursurile de promovare, stabilirea criteriilor de acordare a unor 
recompense sau/si stimulente (premiere, recunoastere a excelentei stiintifice, mobilitate stiintifica etc.) 
3. Evaluarea interna a prezentului si perspectivei centrelor de excelenta/cercetare ale universitatii 
4. Redactarea si publicarea într-un format nou a Raportului stiintific anual 2009 
Actiuni educationale – legate direct de activitatea Scolii Doctorale 
1. Cresterea calitatii tezelor de doctorat prin expertiza de tip peer-review specializata, premergator acceptarii sustinerii publice 
2. Standarde obligatorii mai inalte privind publicarea stiintifica legata de cercetarea prin doctorat 
3. Publicarea "in extenso"a tezelor de doctorat pe site-ul Bibliotecii "Valeriu Bologa", cu posibilitatea accesului on-line si, legat 
de aceasta, promovarea redactarii tezelor de doctorat în limba engleza 
4. Dezvoltarea curiculei anului de pregatire avansata al Scolii Doctorale (utilizarea ciclului Aula Magna ca mijloc de informare si 
formare tintita privind metode de explorare moderne in stiintele biomedicale) 
5. Reconsiderarea proiectului "Burse doctorale" - solutii pentru a dispune, totusi, de burse pentru doctoranzii cu frecventa 
6. Start pentru "Codul" si "Scoala conducatorilor de doctorat" 
Actiuni in sprijinul dezvoltarii institutionale 
1. Daca finantarea prin proiectele POS-DRU (fonduri structurale) va intarza, elaborarea unui program de actiuni proprii 
decurgand din ideile proiectelor lansate si care pot fi realizate fara investitii majore: 
- "o scoala doctorala mai performanta" 
- "masterat de management al cercetarii" 
- "centru de cercetari interdisciplinare in stiintele biomedicale" 
2. Finalizare si utilizarea efectiva a facilitatilor si cadrului creat prin proiectul eCercDoc 
3. Identificarea domeniilor cu finantare din fonduri structurale care ramân "deschise" si lansarea unor noi proiecte de dezvoltare 
institutionala - ex: cercetarea studenteasca - sursa de potentiali viitori cercetatori 
 
PRORECTORAT REZIDENTIAT SI STUDII POSTUNIVERSITARE 
- Cresterea numarului si diversitatii cursurilor postuniversitare în vederea obtinerii de competente, supraspecializari sau pentru 
formare medicala continua, acreditate de Colegiul Medicilor si accesibile atât prin sistemul de învatamânt traditional cât si prin 
învatamânt la distanta 
- Cresterea implicarii universitatii în pregatirea de specialitate prin sistemul de rezidentiat, prin asigurarea tuturor modulelor 
obligatorii în cadrul stagiului de pregatire teoretica si practica, a unor module optionale pentru însusirea unor deprinderi si 
obtinerea de competente. 
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PRORECTORAT EVALUARE SI ASIGURAREA CALITATII 
1. Finalizarea implementarii procedurilor de evaluare: de catre studenti, colegiala, superiori ierarhici, autoevaluare 
2. Finalizarea procedurilor de evaluare de catre ARACIS a Universitatii 
3. Continuarea implementarii standardelor ISO in Universitate 
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STRUCTURA UNIVERSITATII PE FACULTATI SI SPECIALIZARI 
 
 
Nr. 
Crt. 

FACULTATEA SPECIALIZAREA DURATA 
STUDIILOR/NR. DE 
CREDITE 

1. MEDICINĂ Medicină 6 ani/360 credite 

  Asistenti medicali 4 ani/240 credite 

  Moase 4 ani/240 credite 

  Radiologie şi imagistică 3 ani/180 credite 

  Laborator clinic 3 ani/180 credite 

  Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 3 ani/180 credite 

2. MEDICINA DENTARA Medicina dentara 6 ani/360 credite 

  Tehnica dentara 3 ani/180 credite 

  Asistenta dentară 3 ani/180 credite 

3. FARMACIE Farmacie 5 ani/300 credite 

  Nutriţie şi Dietetică 3 ani/180 credite 

  Asistenţă de farmacie 3 ani/180 credite 
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CIFRA DE ŞCOLARIZARE  PROPUSĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009-2010 - STUDII UNIVERSITARE 
DE LICENŢĂ 
 
NR. 

CRT. 
FACULTATEA SPECIALIZAREA CIFRA DE ŞCOLARIZARE 

PROPUSĂ 
   BUGET TAXĂ 
 MEDICINĂ Medicină 270 60 

  Asistenti medicali 25 70 
  Moase 10 30 
  Profil medical 40 30 
 MEDICINA DENTARA Medicina dentara 70 25 
  Profil dentar 30 50 
 FARMACIE Farmacie 95 70 
  Profil farmaceutic 20 50 
     

 

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE  PROPUSĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009-2010 – STUDII DE DOCTORAT 
 
Doctorat cu frecventă fără bursă – 50 locuri 
Doctorat cu frecvenţă  - cu taxă – 10 locuri 
Doctorat fără frecvenţă – 150 locuri 
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CIFRA DE ŞCOLARIZARE  PROPUSĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009-2010  - STUDII UNIVERSITARE DE 

MASTERAT 
 

Nr. Crt Facultatea Domeniul Specializarea 

1 Medicina Sanatate Informatica medicala si biostatistica 

2 Medicina Sanatate Bioinformatica 

3 Medicina Sanatate Medicina moleculara si neurostiinte 

4 Medicina Sanatate Farmacologie clinica 
5 Medicina Sanatate Ultrasonografie clinica 

6 Medicina Sanatate 
Tehnici si notiuni de instrumentare pentru asistentii medicali 

licentiati in specialitatile chirurgicale 

7 Medicina Sanatate Bazele fiziologice ale cosmetologiei 

8 Medicina Sanatate Metodologia cercetarii pentru stiintele vieţii 
9 Medicina Sanatate Pediatrie sociala 
10 Medicina Sanatate Sexologie 

11 Medicina Sanatate 
Recuperare prin metode fizical-kinetice a pacientilor cu boli 

reumatologice 

12 Medicina Sanatate Nursing in pediatrie si puericultura 

13 Medicina Sanatate Promovarea sanatatii si strategii preventive 

14 Medicina Sanatate Managementul serviciilor de sanatate 

15 Medicina Dentara Sanatate Reabilitare orala si medicina orala 

16 Farmacie Sanatate Studiul si analiza medicamentului 

17 Farmacie Sanatate Tehnologie farmaceutica industriala 

18 Farmacie Sanatate Toxicologia medicamentului si a mediului 
TOTAL LOCURI BUGETATE ACORDATE DE MECI 86 
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DATE STATISTICE UNIVERSITATE 
Nr. 
crt. 

Informaţii necesare pentru contractul instituţional, la 01 
ianuarie 2009 

CANTITATE Unitate măsură 

1 Număr total studenţi (ciclu I+II+III) 9111 studenţi 
2 Număr studenţi fizici cazaţi în cămine  2527 studenţi 
3 Număr studenţi cazaţi în cămine ai căror părinţi SUNT 

cadre didactice 
383 studenţi 

4 Număr studenţi echivalenţi căminizaţi 3175 studenţi echivalenţi căminizaţi 
5 Număr fizic de studenţi români 5489 studenţi români 
6 Numar fizic de studenti straini 1964 studenti straini 
7 Număr fizic de studenţi români, cursuri de zi fără taxe 3148 studenţi români 
8 Număr fizic de studenţi străini, bursieri ai statului român 135 studenţi străini 
9 Număr fizic de doctoranzi străini, bursieri ai statului român, 

fără frecvenţă 
0 doctoranzi străini 

10 Număr fizic de doctoranzi străini, bursieri ai statului român, 
cu frecvenţă 

1 doctoranzi străini 

11 Număr fizic de doctoranzi români, înscrişi în programele de 
doctorat cu frecvenţă 

189 doctoranzi români 

12 Număr fizic de studenţi şi cursanţi în programe 
postuniversitare CEEPUS 

9 studenţi şi cursanţi în studii postuniversitare 

13 Număr de luni bursă CEEPUS 14 luni bursă CEEPUS 
14 Număr fizic de studenţi străini, bursieri ai statului român, 

participanţi la practică 
135 studenţi străini, bursieri ai statului român, 

participanţi la practică 
15 Număr cadre didactice participante la practică 509 cadre didactice participante la practică 
16 Număr de luni bursă corespunzător categoriilor 13 şi 14 

(Studenţi şi cadre didactice participante la practică) 
12  

17 Numar fizic de rezidenti straini 98 rezidenti straini 
18 Numar fizic de rezidenti straini, bursieri ai statului roman 49 rezidenti straini, bursieri ai statului roman 
19 Numar fizic de rezidenti romani  ciclul III anii I - II 944 Rezidenti romani ciclul III 
20 Numar fizic de rezidenti romani ciclul III anii III - VII 913 Rezidenti romani ciclul III 

Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj-Napoca cod 21     
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Subvenţia cămine - cantine - 01 IANUARIE 2009  

            

Căminul 

Nr 
studenţi 

fizici 
romăni 

căminizaţi 
(care 

primesc 
subvenţia 

simplă) 

Nr 
studenţi 
fizici din 
ţările UE 
sau SEE 

Nr. de 
studenţi 

fizici români 
căminizaţi 
cu părinţi 

cadre 
didactice #) 

Nr. de studenţi 
fizici români 
căminizaţi 

orfani de ambii 
părinţi (care 

primesc 
subvenţie 

dublă) 

Nr. studenţi, 
cursanţi, 

masteranzi şi 
doctoranzi fizici 
străini căminizaţi 

bursieri ai 
statului român 
(care primesc 

subvenţie dublă) 
alţii decât cei 
proveniţi din 
ţările UE sau 

SEE 

Total studenţi 
fizici 

caminizati  

Total 
studenti 
echivale

nti 
caminiza

ţi 

Nr. 
locurilor 

normate în 
cămin 

Nr. altor categorii 
de personal 

cazate (cadre 
didactice, pers. 
adm., studenţi 

univ particulare 
etc) 

Nr. solicitări de 
cazare 

Nr. de 
solicitări de 
alocaţie de 

cămin pentru 
studenţii care 
sunt cazaţi în 

alte locaţii 
decât 

caminele 
studenţeşti 
(în gazdă) 

conf. O.U.G. 
nr. 73/2004 

transformată 
în Legea nr. 

527/2004 

2 3   4 5 6 

7=coloana3
+coloana4+
coloana5+c

oloana6 

8=colo
ana3+2
*(coloa
na4+co
loana5
+coloa

na6) 

9 10 11 12 

 Total 
general 1845 34 383 6 259 2527 3175 2568 33 3671 6 

I OBS 355 0 65 0 16 436 517 462 25 682   
VI OBS 343 9 75 0 33 460 568 460 0 597   

VII HASDEU 265 0 48 0 22 335 405 340 0 491   
IX HASDEU 341 0 72 5 12 430 519 430 0 603   
X HASDEU 247 0 63 1 70 381 515 385 0 560   

B11 128 0 22 0 4 154 180 160 6 237   
B13 88 18 23 0 25 154 202 154 2 219   

VB,13 78 7 15 0 38 138 191 138 0 204   
G.COSBUC RK 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
ERASMUS 0 0 0 0 39 39 78 39 0 78   
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Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca    

Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate peronalului didactic auxiliar şi de cercetare precum 
şi a personalului nedidactic  la  - 01 IANUARIE 2009   

Nr. 
Posturi 

prof. 

Nr. 
posturi 
conf. 

Nr. 
posturi 
lector / 

S.l. 

Nr. 
posturi 
asistent 

Nr. 
posturi 

preparator 

Total 
posturi 

obse

rvatii 

Nr. 
crt 

Facultatea, 
departamentul, 

colegiul, etc 
O

cu
p

at
e 

V
ac

an
te

 

O
cu

p
at

e 

V
ac

an
te

 

O
cu

p
at

e 

V
ac

an
te

 

O
cu

p
at

e 

V
ac

an
te

 

O
cu

p
at

e 

V
ac

an
te

 

O
cu

p
at

e 

V
ac

an
te

 

T
o

ta
l p

o
st

u
ri

 n
o

rm
at

e 

Numărul 
personal

ului 
didactic 
auxiliar 
şi de 

cercetar
e 

Numărul 
personalul

ui 
nedidactic 
(TESA şi 

administrat
iv) 

Nr. 
Prof. 
cu 

varsta 
peste 
65 ani 
aflaţi 

în 
prelun

gire 
de 

activit
ate 

Nr. 
Prof. 

consu
ltanți 

in 
plata  

Total 110 18 134 30 151 84 317 335 44 76 756 543 1299 342 293 3 52 41 
1 Medicina Generala 82 10 109 19 112 41 252 180 19 28 574 278 852 61 1 1 38 27 
2 Farmacie 15 2 14 2 19 15 13 53 5 14 66 86 152 20   2 5 5 
3 Medicina Dentara 11 3 4 7 18 8 42 66 20 23 95 107 202 45     9 9 

4 
Asistente Medicale 
si Moase 1 3 4 1 2 11 6 24   7 13 46 59          

5 Stiinte pt.Sanatate 1   3 1   9 4 12   4 8 26 34          

6 
Administratie 
generala                     0 0 0 191 190      

7 Camine cantine                     0 0 0 15 101      
8 Microproductie                     0 0 0 8        
9 Investitii                             1      
10 Cercetare                           2        

 

Observatii. Din cei 
52 de profesori 
consultantii doar 41 
sunt in plata, 
repartizati pe 
facultati astfel: 
Medicina 27; Med. 
Dentara 9; Farmacie 
5.                   
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Propunerile  instituţiei noastre privind veniturile proprii, inclusiv fondurile structurale şi cheltuielile pe anul 

2009, astfel : 

* 33.10.05 Venituri proprii din taxe şi alte venituri în învăţământ 40.000.000 

* 33.10.20 Venituri din cercetare      35.000.000 

* 33.10.50 Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi   

 ( Microproducţie+Editură+Hotel)       3.000.000 

* 36.10 DIVERSE VENITURI- Proiecte cu finanţare din fonduri 

 externe nerambursabile (FEN) postaderare      2.000.000 

* 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări           500.000 

   TOTAL       80.500.000 

Din care: 

* 10. Cheltuieli de personal       17.500.000 

* 20. Bunuri şi servicii        32.500.000 

* 59. Alte cheltuieli             500.000 

* 70. Cheltuieli de capital       30.000.000 
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 Lista obiectivelor propuse spre finantare pe 2010, pe categorii de lucrari 

   
PLAN 

PROPUS 
2010 

Nr.crt. 

OBIECTIV 

mii lei 

  
TOTAL GENERAL DIN CARE  158,422.75 

1 TOTAL INVESTITII ( LUCRARI IN CONTINUARE SI 
LUCRARI NOI) 

45,339.81 

2 TOTAL REABILITARE SPATII DE INVATAMANT 15,538.16 

3 
TOTAL REPARATII CAPITALE SPATII DE 
INVATAMANT 

28,615.28 

4 TOTAL REABILITARE CAMINE  36,729.50 

5 TOTAL RK SUBVENTII CAMINE 500.00 

6 TOTAL STUDII DE PREFEZABILITATE,FEZABILITATE 100.00 

7 TOTAL DOTARI INDEPENDENTE 10,000.00 

8 ACHIZITII DE IMOBILE ( TEREN ) 21,100.00 

9 
ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR - 
masuratori topo etc 

500.00 

  
TOTAL 158,422.75 
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  OBIECTIVE DE INVESTITII  

   
      

CLADIRI / OBIECTIVE DE INVESTITII  

PLAN 
PROPUS/ rest 

de executat mii 
lei  

OBSERVATII 

Nr.crt. 

TOTAL GENERAL INVESTITII 45,339.81 
  

  LUCRARI IN CONTINUARE   
  

1 SPATII DE INVATAMANT , COLEGII SI 
MASTERAT LA  UMF Cluj - executie 

12,835.28 
in executie  

2 EXTINDERE CLADIRE BIBLIOTECA , 
STR. BABES NR. 8 - executie   

2,000.00 
in executie  

3 
CLADIRE CATEDRA DE LIMBI 
MODERNE , STR. PASTEUR NR. 6 - 
executie 

2,410.66 pregatire licitatie 
executie 

4 SPATII DE DEPOZITARE SI ANEXE - 
executie 

6,811.67 pregatire licitatie 
executie 

5 CAMIN CAZARE STUDENTI HASDEU - 
executie 

7,312.72 
in executie  

6 CAMIN I OBSERVATOR - executie 
mansarda 

3,037.44 
licitatie 2010 

7 CAMIN B 11 HASDEU- executie 
mansarda 

1,660.52 
licitatie 2010 

8 CAMIN B 13 HASDEU - executia 
mansarda 

1,660.52 
licitatie 2010 
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  TOTAL INVESTITII LUCRARI IN 
CONTINUARE 

37,728.81 
  

  LUCRARI NOI     

1 CAMIN VI OBSERVATOR - executie 
mansarda 

4,200.38 
licitatie 2010 

2 CAMIN VII HASDEU - executie 
mansarda 

2,446.76 
licitatie 2010 

3 SUPRAETAJARE CLADIRE MEDICALA 
II - executia  lucrare 

963.86 
licitatie 2010 

  TOTAL INVESTITII LUCRARI NOI 7,611.00   
 
  REABILITARE SPATII DE INVATAMANT   

   
OBSERVATII PLAN 

PROPUS   
Nr.crt. 

CLADIRI / REABILITARE 
MII LEI   

        

1 CLADIRE V. BABES 15- executie lucrari 901.10   

2 
CLADIRE FIZIOLOGIE- executie lucrari,               
proiectare , masuratori topo si executie 
imprejmuire 

5,988.00 nu detinem act de 
proprietate  

3 AMFITEATRU MEDICALA I- executie 
lucrari 

1,200.00 nu detinem act de 
proprietate  

5 AMFITEATRU DERMATOLOGIE- 
executie lucrari 

972.66 nu detinem act de 
proprietate  

7 AMFITEATRU BOLI INFECTIOASE- 
executie lucrari 

2,482.00 nu detinem act de 
proprietate  
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8 AMFITEATRU NEUROPSIHIATRIE- 
executie lucrari 

2,381.40 nu detinem act de 
proprietate  

9 AMFITEATRU MEDICALA  V- executie 
lucrari 

851.00 nu detinem act de 
proprietate  

10 AMFITEATRU STOMATOLOGIE PTA 
PACII- executie lucrari 

762.00 nu detinem act de 
proprietate  

  TOTAL REABILITARE CLADIRI 15,538.16   
 

     
 

REPARATII CAPITALE SPATII DE INVATAMANT                            
      
      

OBSERVATII 
PLAN PROPUS 

  
Nr.crt. 

CLADIRI / REPARATII CAPITALE 
LEI   

1 

CLADIRE PASTEUR NR. 6,                                          
proiectare RK amfiteatru                                              
executie lucrari amfiteatru                                                 
executie lucrari imprejmuire 

1,500.00 
nu exista act de 
proprietate  

2 CLADIRE MEDICALA II                                                    
executie lucrare RK     -                                                

16,948.18 

documentatia a fost 
promovata spre 
finantare din fonduri 
externe  

3 CLADIRE FARMACIA B - executie  
lucrari  

500.00 
  

5 
CLADIRE STOMATOLOGIE 
CLINICILOR - proiectarea si executie 
lucrari  

2,000.00 nu exista act de 
proprietate  
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6 
CLADIRE ANATOMIE                                                        
proiectare si executie lucrari de reparatii 
capitale                                     

7,667.10 nu exista act de 
proprietate  

  TOTAL REPARATII CAPITALE 28,615.28   
  RK SUBVENTII CAMINE 500.00   

 
 
   REABILITARE CAMINE  

       
PLAN 

PROPUS 
Nr.crt. 

CAMIN 
MII LEI 

OBSERVATII  

1 
CAMIN I OBSERVATOR - executie 
lucrare recompartimentare  

8,242.00 documentatia a fost 
promovata spre 
finantare din fonduri 
externe  

2 CAMIN VI OBSERVATOR - executie 
lucrare recompartimentare  

7,281.51 documentatia a fost 
promovata spre 
finantare din fonduri 
externe  

  
CAMIN VII HASDEU - executie lucrare 
recompartimentare  

7,196.00 

 

2 CAMIN B11 HASDEU - executie 
lucrare  

2,411.97 
 

3 
CAMIN COSBUC - executie lucrare 
refunctionalizare si amenajare 
mansarda in podul existent 

9,922.02 
nu exista act de 
proprietate  
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4 CAMIN V. BABES 13 - executie lucrari 
de reabilitare termica si rep. sarpanta 

816.00 
 

5 CENTRALA TERMICA CAMIN IX 
HASDEU 

860.00 
 

  TOTAL REABILITARE CAMINE 36,729.50 
 

 
 
 

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 

      

PLAN PROPUS 
1 CHELTUIELI PRIVIND ELABORAREA                 

STUDIILOR DE PREFEZABILITATE SI 
FEZABILITATE  MII LEI 

    100.00 
  TOTAL  100.00 

2 ACHIZITII IMOBILE 21,100.00 
  Teren -total 21,100.00 

  
  

3 
DOTARI INDEPENDENTE 

 
    10,000.00 
  TOTAL  10,000.00 

4 TOTAL   
   
  lucrari de foraj, cartarea terenului , 

fotogrametrie, determinari seismiologice, 
consultanta,asistenta tehnica , 
masuratori topo etc. 

 
500.00 
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 ACORDURI DE COLABORARE BILATERALĂ 
 
1. Contract de colaborare bilaterală cu “Ignacz Semmelweis “University of Medicine, Budapesta, Ungaria. 
 
2. Contract de colaborare bilaterală cu “Albert Szent Gyorgy“ Medical University, Szeged, Ungaria. 
 
3. Memorandum de înţelegere cu The University Medical School of Pecs, Ungaria. 
 
4. Contract de colaborare bilaterală cu The University Medical School of Debrecen, Ungaria 
 
5. Contract de colaborare bilaterală cu Medical University of Sofia, Bulgaria 
 
6. Contract de colaborare cu University of Belgrad (School of Medicine) 
 
7. Memorandum de înţelegere cu Nebraska University, Lincoln (Domeniul Biochimie medicală) 
 
8. Convenţie  de  colaborare  cu  Université  de  Montréal, Canada 
 
9. Acord  de cooperare interuniversitară cu Université de Rouen, Franţa 
 
10. Convenţie de colaborare cu  Université “François Rabelais”- Facultatea de Medicină, Tours, Franţa. 
 
11.  Convenţie de colaborare cu Université de Nantes, Franţa 
 
12. Convenţie de colaborare cu Université de Nancy, Franţa 
 
13. Convenţie de colaborare cu Université Saint-Quentin-en-Yvelines Versailles, Franţa 
 
14. Acord cadru de cooperare universitară cu Université «Pierre et Marie Curie» Paris VI, Franţa 
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15. Acord de cooperare bilaterală cu Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, Franţa 
 
16. Acord de cooperare şi schimb cu Université “Claude Bernard”, Lyon I, Franţa 
 
17. Acord de cooperare bilaterală cu Universitatea de Stat din Tbilisi, Georgia 
 
18. Acord de cooperare cu Universität Leipzig, Germania 
 
19. Acord de cooperare didactică şi ştiinţifică cu Universita’ Degli Studi di Parma, Italia 
 
20. Acord cadru de cooperare cu Université Libre de Bruxelles, Belgia 
 
21. Acord cadru de cooperare bilaterală cu Haute école cantonale vaudoise de la santé Lausanne, Elveţia 
 
22. Memorandum de cooperare cu University of Basel, Elveţia 
 
 
 
PROGRAMUL LLP/ERASMUS – Universităţile partenere 

 
Universitatea parteneră Responsabilul din partea 

UMF Cluj-Napoca 
Domeniul de cooperare 

 

SM -mobilităţi studenţeşti 

pentru studiu 

SP-mobilităţi studenţeşti 

pentru plasament 

TA -misiune de    predare 

de scurtă durată 

ST-stagii de perfecţionare 
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pentu cadre didactice 

 
University of Central 

Lancashire (UK) 
 

Università degli Studi di Bari  
(IT) 

 
 

Universita’ degli Studi di 
Milano 

 
 

Universita’ degli Studi di 
Perugia 

 
Universita’ degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro 
 

Seconda Universita’ degli Studi 
di Napoli 

 
Università Degli Studi di Parma 

 
Università Politecnico delle 

Marche, Ancona 
 

Université de Liège 
 

Université Libre de Bruxelles 

Prof. dr. Andrei Achimaş 
 
 

Prof. dr. Monica 
Acalovschi 

Prof. dr. Dan Dumitraşcu 
 

Prof. dr. Nicolae Ghilezan 
Conf. dr. Dan Olinic 

 
Acord instituţional 

 
Prof.dr. Alin Şerbănescu 

 
 

Prof. dr. Dan Dumitraşcu 
Prof. dr. Alin Şerbănescu 

  
Prof.dr. Sorin Leucuţa 

 
Sef lucr.dr. Daniela Fodor 
 

 
Prof. dr. Radu Oprean 

 
Prof. dr. Robert 

Săndulescu 
 

SP 
 
 

SM 
 

 
SM 
SM 

 
SM 

 
SM 

 
 
- 
- 
 

SM 
  

ST 
 

                      
                     SM 

 
SM; ST 

 
 

SM 
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Universidad de Valencia 
 
 
 

Universidad de Zaragoza 
 

Universidad Complutense de 
Madrid 

 
Universidad de Navarra 

Pamplona 
 

Université de Rouen 
 

 

 

 

           Université de Nantes 

 
Université J. Fourier Grenoble 
 
Université de Picardie J. Verne, 

Amiens 
 

 
Prof. dr. Dan Dumitraşcu 
Prof. dr. Felicia Loghin 

Prof. dr. Luminiţa Oprean 
 
 

Acord instituţional 
 

Acord instituţional 
 
 

Prof. dr. Sorin Leucuţa 
 

Prof. dr. Marius Bojitã 
Prof. dr. Felicia Loghin 

    Prof. dr. Ovidiu Oniga 
Prof. dr. Radu Oprean 

 
Prof. dr. Dan Dumitraşcu 

 
Acord instituţional 

 
Acord instituţional 

 

 

Prof. dr. Felicia Loghin 

 

SP 
SM 

 
 

SM 
 
- 
 
 
- 
 

SM  
SM; TA 

SM  
TA 

 
SM; TA; ST 

 
SM; SP 

 
SM; SP 

 
 
- 
 

SM 
SM; TA 

SM 
 

SP; TA; ST 
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Université de Limoges 
 

Université Aix-Marseille II 
 
 
 

Université Victor Ségalen 
Bordeaux II 

 
Université d’Angers 

 
Université de Bretagne 

Occidentale, Brest 
 

Université François Rabelais 
Tours 

 
Institut de Formation 

Interhospitalier „Théodore 
Simon“ Neuilly-sur-Marne 

 

 

Heinrich-Heine Universität 
Dusseldorf 

 
Humboldt Universität zu Berlin 

 
RTWH Aachen 

 
 

Universität Leipzig 

Prof. dr. Felicia Loghin 

Conf. dr. Alin Şerbãnescu 

  Conf. dr. Cristina 
Ghervan 

 
Prof. dr. Alin Şerbănescu 

 
 

Acord instituţional 
 

Prof.dr. Alin Şerbănescu 
Dr. Radu Roşu 

 
Prof.dr. Andrei Achimaş 

 
 

Conf.dr. Daniel Mureşan 
 
 
 

Prof. dr. Alin Şerbănescu 
Prof. dr. Dan Dumitraşcu 

 
Acord instituţional 

 
Acord instituţional 

 
 

Prof.dr. Monica 

 
SM 

 
SM 

- 
 

SM; ST 
 
 

SP; TA 
  
 
 

SM 
SM 

 
SM; TA 

 
SM 

 
 
- 

 
- 
 
 

ST 
 
 

SM 
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Universität des Saarlandes, 

Saarbrucken 
 

Albert-Ludwigs Universität  
Freiburg 

 
University of Leiden 

 
University of Maastricht 

 
Debreceni Egyetem 

 
Medical University of Silesia, 

Katowice 
 

University of Crete 
 

University of Patras 
 

Medizinische Universität Wien 
 

Medizinische Universität Graz 
 

Haute Ecole Vaudoise de la 
Santé,  

Lausanne 
 

Haute Ecole Charleroi Europe, 
Gilly, Belgia 

 

Acalovschi 
 

Acord instituţional 
 
 

Prof. dr. Rodica Cosgarea 
 
 

Acord instituţional 
 

Prof. dr.Monica Popa 
 

Acord instituţional 
 

Acord instituţional 
 
 

Prof. dr. Monica Junie 
 

Prof. dr. Monica Junie 
 

Acord instituţional 
 

Acord instituţional 
 
Conf. Dr. Daniel Mureşan 
 
 
 Conf.dr. Daniel Mureşan 

 
 

- 
 

SM 
 

SM 
 
 

TA 
 

SP;TA;ST 
 
- 
 

SM 
 

SP 
 
 

SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM 
 

SM/ST 



 34 

Universidad Rey Juan Carlos 
Madrid 

 
Universitäd Regensburg 

 
Universidad de Oviedo 

 
UNIVERSITá degli Studi di 

Roma “La Sapienza” 

 
 
 

Prof. Dr. Alin Şerbănescu 
 

Prof. Dr. Alin Şerbănescu 
 

Conf. dr. Valeria Laza 
 

Prof. Dr. Dan L. 
Dumitraşcu 

 
SM/ST 

 
SM/ST 

 

 
Linii de acţiune:  

• Mobilităţi studenţeşti pentru studiu  
• Mobilităţi studenţeşti pentru plasament  
• Misiuni de predare incoming si outgoing  
• Stagii de perfecţionare  în străinătate pentru cadre didactice si personal administrativ 

 
 
COOPERÃRI IN CADRUL AGENŢIEI UNIVERSITARE A FRANCOFONIEI (AUF) 
Convenţii tripartite UMF- AUF- 
Université Catholique de  Louvain (Belgia)  
Université Libre de Bruxelles  
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur   
Université de Montréal (Canada)   
Université de  Genève (Elveţia)  
Université de la Méditerranée d’Aix-Marseille II (Franţa) 
Université d’Angers  
Université «Victor Segalen» Bordeaux II 
Université «Joseph Fourier»  Grenoble  
Université «Claude Bernard»  Lyon I 
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Université «Henri Poincaré»  Nancy I  
Université de  Nantes  
Université «René Descartes» Paris V 
Université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis 
Université de Paris Sud XI  
Université de Reims Champagne-Ardenne  
Université de Rennes I  
Université de  Rouen  
Université de Strasbourg  
Université «François Rabelais»  Tours  
Université de Médecine et Pharmacie «Nicolae Testemitanu» Chişinău (Moldavie) 
Actiuni: 
- burse de mobilitate doc/ post-doc 
- burse de perfecţionare cadre didactice 
- primiri de bursieri doc/post-doc în cadrul programului „Eugen Ionescu” 
- cooperari în cadrul retelelelor institutionale (CIDMEF, CIDPHARMEF, CID-CDF) sau alte tipuri de cooperare (SIDIIEF, 
CONFRECO) 
 
 
 
PROGRAME DE COOPERARE REGIONALĂ – CEEPUS (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR 
UNIVERSITY STUDIES) 
Total 4 proiecte (la unul UMF = coordinator; la 3 proiecte UMF = partener) 
 
1. Titlul proiectului: Psychosomatic Medicine, Nr. C II-RO-0016-00-0809 
Responsabil: Prof. dr. Dan DUMITRAŞCU (coordonator) 
Parteneri:  

- Medizinische Universität Graz (Austria) 
- Medizinische Universität Innsbruck (Austria) 
- University of Szeged (Ungaria) 
- „Semmelweis” University of Budapesta (Ungaria) 
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- University of Rijeka (Croaţia) 
- University of Zagreb (Croaţia) 
- Medical University of Sofia (Bulgaria) 
- Thracian University of Stara Zagora (Bulgaria) 
- Universitatea «Babeş-Bolyai»  Cluj-Napoca 
- Universitatea «Transilvania« Braşov 
- University of Sarajevo (Bosnia Herţegovina) 
- University «Fan S. Noli» Korce (Albania) 
 

2. Titlul proiectului: Unconventional and hybrid unconventional process and production technologies integration of the study 
and research in the universities of Eastern and Central Europe, Nr. CII-BG-0203-02-0910 
Responsabil: Prof. dr. Monica POPA (partener) 
Parteneri:  

- Czech Tecnical University in Prague (Cehia) 
- VŠB – Technical University of Ostrava (Cehia) 
- University of Miskolc (Ungaria) 
- Sts. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) 
- Poznan University of Technology (Polonia) 
- Cracow University of Technology (Polonia) 
- Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 
- University of Nis (Serbia) 
- Slovak University of Technology in Bratislava (Slovacia) 
- Tecnical University of Zvolen (Slovacia) 
- Technical University of Sofia (Bulgaria) 
- J.J. Strossmayer University in Osijek (Croaţia) 
- Koszalin University of Technology (Polonia) 

 
 
 
 
3. Titlul proiectului: Teaching and learning bioanalysis,  Nr. CII-HU-0010-04-0910 
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Responsabil: Prof. dr. RADU OPREAN (partener) 
Parteneri:  

- University of Vienna (Austria) 
- University of Graz (Austria) 
- Graz University of Tecnology (Austria) 
- Neophit Rilski South-West University (Bulgaria) 
- Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria) 
- University of Zagreb (Bulgaria) 
- Palacký University of Olomouc (Cehia) 
- Charles University in Prague (Cehia) 
- University of Pécs (Ungaria) 
- Eötvös Loránd University (Ungaria) 
- University of Debrecen (Ungaria) 
- Sts. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) 
- Warsaw University  (Polonia) 
- Universitatea «Babeş-Bolyai»  Cluj-Napoca 
- Universitatea de Nord Baia Mare 
- Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş 
- University of Prishtina with temporary seat in Kosovska Mitrovica (Serbia) 
- Comenius University in Bratislava (Slovacia) 
- Constantine The Philosopher University in Nitra (Slovacia) 

 
 
4. Titlul proiectului: Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields,  Nr. CII-SI-0206-02-0910 
Responsabil: Asist. Univ. Dr. Horaţiu ROTARU (partener) 
Parteneri:  

- University OF Applied Sciences Vienna (Austria) 
- University of Miskolc (Ungaria) 
- University of Debrecen (Ungaria) 
- University of Montenegro (Muntenegru) 
- Koszalin University of Technology (Polonia) 
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- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
- Universitatea «Transilvania« Braşov 
- University of Novi Sad (Serbia) 
- University in Prishtina with temporary seat in Kosovska Mitrovica (Serbia) 
- University of Novi Sad (Serbia) 
- Slovak University of Technology in Bratislava (Slovacia) 
- Technical University in Košice (Slovacia) 
- University of Maribor (Slovenia) 

 
 
1). BURSE GUVERNAMENTALE (atribuite prin concurs de C.N.B.S.S. - MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI 
INOVĂRII) – beneficiari sunt resortisanţi UMF 
 
2). BURSIERI AI STATULUI ROMÂN, cadre didactice la UMF „Nicolae Testemitanu” din Chisinau nominalizati prin 
Ordin al MINISTRULUI EDUCATIEI, CERCETÃRII SI INOVĂRII – incoming 
 
 
F.  
Programul de instruire în ATI pentru medicii din Republica Moldova, organizat de Catedra ATI, sub egida Federaţiei Mondiale a 
Societăţilor de Anestezie (WFSA) şi a  Societăţii Europene de Anestezie (ESA). Tutoratul  unui număr  10-12 medici moldoveni care 
participă, anual, timp de 6 luni, la această instruire este asigurat de dl. Prof. Dr. Iurie ACALOVSCHI 
 
G. 
Program de mobilităţi în Spaţiul Economic European finaţate  prin mecanismul SEE 
Universităţi partenere: 
University of Oslo, Norvegia 
University of Reykjavik, Islanda 
 
 
 
 



 39 

H. 
Curs intenaţional postuniversitar de Health Disparities and Environmental Justice derulat în cooperare cu University of Northen 
Iowa şi Institutul de Sanătate Publica Cluj-Napoca 
 
 
I. 
Derularea modulului opţional „Découverte du système de santé roumain” efectuat de studenţii de la Institut Interhospitalier de 
Formation aux Soins Infirmiers „Théodore Simon” Neuilly-sur-Marne, Franţa (2 săptămâni, în luna iunie), partener Erasmus al  
Facultăţii de moaşe şi asistenţă medicală 
 
 
J. 
Curs facultativ de morfopatologie susţinut în limba germană de Visiting Professor David Horst WEIDENBACH de la Universitatea 
din Leipzig (aproximativ 30 de cursanţi). 
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Departamentul pentru Cercetare-Dezvoltare 
 

 Potrivit atribuţiilor şi expertizei sale, Departamentul Cercetare-Dezvoltare (DCD), a fost implicat în toate activităţile 
legate de competiţiile de derularea proiectelor câştigate şi, respectiv, lansarea unor noi proiecte de cercetare, realizarea 
unor acţiuni de investigare internă menite să sprijine adaptarea Strategiei de Dezvoltare a Cercetarii (2007) la noile 
condiţii economice, implicarea efectivă la concepţia şi realizarea unor proiecte de dezvoltare instituţională în domeniul 
cercetării, dezvoltării învăţământului şi resurselor umane. 

• realizarea de Info-day şi informare activă prin email asupra competiţiilor de proiecte europene / proiecte din 
fonduri structurale europene 

• implicare în conceperea (pondere variabila!) şi lansarea în competiţie a unor proiecte  
• în competiţia PC7 decembrie 2008 - 4 proiecte depuse / unul castigat:  

- Dr.Graur Florin: ID: 242076 Activation of cells using growth factors for egenerative medicine active-cell-
factors 

ID: 241329 Coordination actions to develop advanced virtual models for surgical robots SURGMOD 
- Conf. Dr. Olinic Dan. Ischemic cardiac arrhythmias, genes and environment - Genomic and 

environmental approach for the comprehension of mechanisms of cardiac arrhythmias - Towards new 
therapeutics. ICAR 
Coordonator: Pr. Philippe Chevalier, Clinical Investigation Centre, INSERM-CIC201, Lyon  

- Prof. dr. Doina Cozman. ID: 241542. Working in Europe to stop truancy among youth we-stay – 
castigat (in negociere)   

• în competiţia POS-DRU decembrie 2008 - 7(8) proiecte depuse, 2 castigate 
- Prof. Dr. Mircea Petru-Adrian. Cod 30383. Proiect pentru dezvoltarea de programe doctorale cu 

dimensiuni europene in medicina si stiintele vietii - castigat  
- Prof. Dr. Oprean Radu. Cod 40067. Standarde de calitate si indicatori de performanta specifici 

pentru Invatamantul Superior din Domeniul Sanatatii - in lista de rezerva 
- Prof. Dr. Miere Doina. Cod 29590. Dieteticieni licentiati– Noi oportunitati de educatie si formare pentru 

piata muncii – sub punctaj 
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- Prof. Dr. Badea Radu. Cod 36447. Program de formare si dezvoltare de abilitati si competente in 
managementul performant al cercetarii in stiintele biomedicale - nu am identificat cauza neclasificarii  

- Conf. Dr. Munteanu Valentin. Cod 29609. Program educational avansat de pregatire si formare in 
pedagogia medicala. MEDCAMP - neeligibil 

- Conf. Dr. Palage Mariana Doina. Cod 29692. Implementarea unei strategii moderne de desfasurare a 
stagiului practic al studentilor anului V Farmacie in conformitate cu standardele europene - neeligibil.  

- Prof. Dr. Badea Mindra-Eugenia. Cod 28098. Formarea profesionala continua in medicina dentara prin 
metode E-learning -aplicatie in regiunea de dezvoltare Nord-Vest - sub punctaj 

• în competiţia Tempus aprilie 2009 - 1 proiect depus de Facultatea de Medicina - Dna Prof. Anca Dana 
Buzoianu (in curs de evaluare) 

• In competitia Fonduri Structurale POS-CCE iunie 2009 - 2 proiecte eligibile (inclusiv cel de favorizare a 
intoarcerii cercetatorilor romani - dr. Alexandru Biris..) 

- Vladimir Lazar M.D., PhD (Prof. Dr. Alexandru Irimie). Cod 709. Impactul clinic si economic al identificarii 
profilelor moleculare transcriptomice si proteomice in terapia neoadjuvanta a cancerului de san triplu 
negativ 

- Prof. Dr. Alexandru Biris. Cod 642. Caracterizarea, testare si utilizarea nanoparticulelor bioligand 
functionalizate in imunoterapia, nanodiagnosticul si termoliza tintita cu unde LASER si radiofrecventa a 
cancerelor pancreatice si hepatice 

• în competiţia POS-DRU Strategice - iulie-august 2009 - 7 proiecte (in curs de evaluare) 
- Prof. Dr. Baciut Grigore.  Cod 59789. Formarea profesionala in domeniul stomatologiei si promovarea 

utilizarii noilor tehnologii pentru medicii stomatologi  
- Prof dr. Badea Radu . Cod.... Cercetare performanta prin doctorat - proiect burse doctorale. 
- Prof. Dr. Bojita Marius. Cod 57393. Sistem de blended-learning pentru farmacisti in scopul cresterii 

calitatii asistentei starii de sanatate a populatiei 
- Prof. Dr. Buzoianu Anca. Cod 54949. Program de educatie-testare prin simulare si de consiliere 

profesionala dedicat optimizarii formarii studentilor in medicina 
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- Prof. Dr. Ciuce Constantin. Cod 62594. MEDICALIS - Management Educational si Invatamant de 
Calitate in Societatea Informationala 

- Conf. Dr. Ionescu Daniela. Cod 61577. Proiect inovativ de reforma in educatie si cresterea calitatii 
asistentei medicale in anestezie, terapie intensiva si medicina de urgenta prin infiintarea studiilor 
postuniversitare de masterat pentru asistentii medicali licentiati – un pas spre dezvoltarea cercetarii 
educational aplicative a nursingului pacientului critic 

- Prof. Dr. Mircea Petru-Adrian. Cod 57403. Cercetatori romani competitivi prin dezvoltarea unor programe 
postdoctorale moderne si eficiente in domeniul stiinte medicale – de la patologia oncologica comparata 
la validarea conceptului de medicina translationala 

• DCD este implicat in sustinerea derularii a 135 de proiecte de cercetare (umf - 93 coordonator, 42 - partener) 
- 19 proiecte Parteneriate coordonator 2007 
- 17 proiecte parteneriate partener 2007 
- 18 proiecte Parteneriate coordonator 2008 
- 16 proiecte parteneriate partener 2008 
- 11 proiecte IDEI 2007 
- 32 proiecte IDEI 2008 
- 1 proiect Capacitati coordonator 2007 
- 2 proiecte Capacitati partener 2007, 2008 
- 9 proiecte TD 2007, 2008 
- 1 proiect POS-CCE 
- 2 proiecte coordonator POS-DRU 
- 1 proiect partener POS-DRU 
- 6 proiecte FP7 

 


