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1. SITUAȚIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII
Patrimoniul, în spiritul concepţiei economico-juridice este constituit din
totalitatea bunurilor corporale şi necorporale, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor
instituţiei noastre. Aceste componente sunt elemente patrimoniale şi în mod
obligatoriu au valoare pecuniară, deoarece sunt exprimate valoric.
Patrimoniul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova se prezintă
pentru informare şi analiză, în totalitatea şi structurabilitatea sa prin intermediul
situaţiilor financiare întocmite la 31.12.2011.
La întocmirea situaţiei financiare aferentă anului 2011 s-a avut în vedere
respectarea:
1. Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. O.M.F.P.nr.1917/2005, pentru aprobarea normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.
3. O.M.F.P.nr.2861/9/10/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
4. Ordinul nr.2985/16/12/2011 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul
2011.
5. Ordinul nr.24/9.01./2012 privind aprobarea Normelor Metodologice
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice.
Situaţiile financiare întocmite se compun din: bilanţ, contul de rezultat
patrimonial, situaţia fluxurilor din trezorerie, contul de execuţie bugetară şi anexe,
fiind destinate să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei si a altor
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de instituţia noastră în anul 2011 şi
să confirme că aceasta îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Principiul fundamental al politicii de finanţare în învăţământul superior din
România este cel al finanţării globale.
Veniturile şi cheltuielile aferente anului 2011 au fost înregistrate în
contabilitate cronologic şi sistematic, în conturi analitice şi sintetice, pe structura
clasificaţiei bugetare în vigoare.
Veniturile proprii sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare în
vederea realizării obiectivelor, care îi revin instituţiei, în cadrul politicii statului, în
domeniul învăţământului. Astfel, veniturile proprii ale universităţii se încasează, se
administrează, se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare. Veniturile totale realizate, după natura şi sursa lor, la sfârşitul anului 2011
se prezintă astfel:
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I. VENITURI PROPRII- Activitatea de bază
1. Venituri proprii - MEC
2. Venituri proprii taxe
3. Alte venituri
3.1- prestări servicii
3.2 - sponsorizări
II. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE
III. ALOCAŢII DE LA BUGETUL DE STAT
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33.749.525 lei
22.849.422 lei
10.630.540 lei
269.563 lei
245.402 lei
24.161 lei
23.315.028 lei
4.415.253 lei

CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
1. Reabilitări
2. Cheltuieli de capital – dotări
3. Reparaţii capitale
4. Subvenţii pentru cămine
5. Burse

1.546.000 lei
0 lei
0 lei
1.067.316 lei
1.661.145 lei

6. Transport

140.792 lei

7. Investiţii:

0 lei

- Biobaza

0 lei

- Extindere UMF

0 lei

- Camin stud.

0 lei

8. Subvenţie cazare individuală (OUG 73/2004)

0 lei

9. Ajutor calculatoare studenţi

0 lei

IV. VENITURI PROPRII ALE CĂMINELOR

1.326.027 lei

V. VENITURI PROVENITE DIN FINANŢARE EXTERNĂ

169.273 lei

VI. VENITURI DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE

2.636.806 lei

TOTAL VENITURI : I+II+III+IV+V+VI

65.611.912 lei

Aşa cum se poate observa, ponderea veniturilor proprii din taxe, prestări
servicii, sponsorizări, venituri cercetare, venituri fonduri nerambursabile, venituri
cămine cantină, reprezintă 58.45% din total venituri, faţă de veniturile bugetare,
care au reprezentat 41.55 % (fig. 1).
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Fig. 1

PONDEREA VENITURILOR PROPRII AN 2011
Total venituri
bugetare.
27.264.675
41.55%

Total venituri
proprii si
extrabugetare
38.347.237
58.45%

Structura veniturilor totale în anul 2011 este prezentată în Fig. 2

STRUCTURA VENITURILOR TOTALE AN 2011
Venituri camine
– cantina
1.326.027
2.02%

Venituri FD
Venituri finatare
nerambursabile
externa
Venituri finantarea
2.636.806
169.273
de baza
4.02%
0.26%
22.849.422
34.82%

Venituri
cercetare
23.315.028
35.53%

Venituri proprii
Activ. de baza
10.900.103
16.61%

Finantare
complementara
4.415.253
6.73%

Cheltuielile (plăţile) totale la sfârşitul anului 2011, înregistrate după natura şi
destinaţia lor pe articole şi aliniate conform clasificaţiei bugetare în vigoare, au fost
de 62.772.743 lei, din care:
-cheltuieli de personal, din care:

25.952.208 lei
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-cheltuieli cu salariile
-contribuţii aferente salariilor
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20.037.353 lei
5.506.615 lei

-tichete de masa

408.240 lei

-cheltuieli cu stocuri, materiale consumabile, lucrări şi servicii executate de
terţi
7.404.990 lei
-cheltuieli de capital, din care:

23.939.104 lei

- lucrări de investiţii în continuare
- reabilitări imobile

9.243.481 lei
5.091.651 lei

- dotări independente

9.603.972 lei

- burse studenţi, doctoranzi

1.687.871 lei

- plăţi fonduri nerambursabile

3.787.591 lei

- plăţi an precedent

979 lei

Structura cheltuielilor totale este prezentată în Fig. 3

STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE AN 2011
Cheltuieli de
personal
25.952.208
41.34%

Cheltuieli de capital
23.939.104
38.14%

Cheltuieli burse
1.687.871
2.69%

Cheltuieli fonduri
nerambursabile
3.787.591
6.03%

Cheltuieli bunuri si
servicii
7.404.990
11.80%

Contul de execuţie la 31.12.2011 se prezintă pe surse de finanţare.
1. FINANŢAREA DE BAZĂ
Având în vedere numărul de studenţi echivalenţi şi cei 13 indicatori de calitate
propuşi de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, U.M.F.
Craiova a primit, în anul 2011, ca finanţarea de bază, suma de 22.849.422 lei.
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Suma alocată de M.E.C.T.S. a fost utilizată, astfel:
Nr.
TITLUL
Plăţi
crt.
efectuate
1
Cheltuieli de personal
19.104.898
2
Cheltuieli pt. bunuri şi 1.750.876
servicii
3
Cheltuieli de capital
0
TOTAL
20.855.774

Cheltuieli
efective
18.683.195
1.474.011
378.530
20.535.736
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Angaj.
legale de plătit
1.534.942
45.929
0
1.580.871

2. VENITURI PROPRII ALE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂM~NT
Veniturile proprii realizate din taxe şi alte activităţi (prestări servicii,
sponsorizări) desfăşurate în anul 2011 au fost înregistrate în contabilitate în clasa 7
,,Venituri”, având valoarea de 10.900.103 lei.
La 31.12.2011 contul de execuţie se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4

TITLUL
Cheltuieli de personal
Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
Burse
Cheltuieli de capital
TOTAL

Plăţi
Cheltuieli
efectuate
efective
4.268.797
4.604.079
1.881.765
1.722.352
43.377
43.377
2.501.876
832.838
8.695.815
7.202.646

Angaj.
legale de plătit
503.812
1.200
0
0
505.012

3. VENITURI PROPRII DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ
În anul 2011, U.M.F. Craiova a realizat venituri din activitatea de cercetare
ştiinţifică în valoare de 23.315.028 lei. Sumele încasate în contul de disponibil
cercetare au fost utilizate astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4

TITLUL
Cheltuieli de personal
Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
Burse
Cheltuieli de capital
TOTAL

Plăţi
efectuate
2.136.551
2.093.806
45.000
19.323.255
23.598.612

Cheltuieli
efective
2.110.158
1.155.857
45.000
894.031
4.205.046

Angaj.
legale de plătit
77.915
367.099
0
0
445.014
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4. ALOCAŢII DE LA BUGETUL DE STAT CU DESTINAŢIE
SPECIALĂ
În anul 2011 UMF Craiova a primit de la M.E.C.T.S., pentru finanţarea
complementară alocaţii cu destinaţie specială în valoare de 4.415.253 lei,
repartizată astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Destinaţia alocaţiilor bugetare

Valoarea alocaţiei

Subvenţie pentru cămine-cantina
Dotări şi alte investiţii (reabilitări)
Burse
Transport
Sume alocate pentru obiective de investiţii
TOTAL

1.067.316
1.546.000
1.661.145
140.792
0
4.415.253

4.1. Subvenţie pentru cămine-cantină
În funcţie de unităţile subvenţionate, M.E.C.T.S. a alocat în anul 2011 o
subvenţie pentru cămine cantine în valoare de 1.067.316 lei.
Această sumă a fost utilizată astfel:
Nr.
TITLUL
crt.
1 Cheltuieli de personal
2 Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
TOTAL

Plăţi
Cheltuieli
efectuate
efective
347.316
347.316
717.206
695.159
1.064.522
1.042.475

Angaj.
legale de plătit
0
0
0

4.2. Dotări şi alte investiţii (reabilitări)
La titlul ,,Dotări şi alte cheltuieli de investiţii”, U.M.F. Craiova a primit de la
M.E.C.T.S. suma de 1.546.000 lei necesară pentru obiectivul ,,Reabilitare spatii
învăţământ”. Conform contului de execuţie încheiat la 31.12.2011, s-au efectuat
plăţi în valoare de 1.546.000 lei.
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4.3. Burse
M.E.C.T.S. a alocat în anul 2011 suma de 1.661.145 lei pentru plata burselor
studenţilor români, doctoranzilor români înscrişi în programele de doctorat cu
frecvenţă, dar şi pentru plata studenţilor şi doctoranzilor bursieri ai statului român.
Conform contului de execuţie încheiat la 31.12.2011, articolul 59 ,,Burse” se
prezintă astfel:
Nr.
crt.
1

TITLUL
Burse
TOTAL

Plăţi
Cheltuieli
efectuate
efective
1.642.871
1.642.871
1.642.871
1.642.871

4.4. Transport
MECTS a alocat, în anul 2011, suma de 140.792 lei, aferentă unui număr de
2144 studenţi eligibili înmatriculaţi la forma ,,curs de zi”, finanţaţi de la bugetul de
stat, pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul studenţilor, în
conformitate cu prevederile HG nr. 309/1996.
Conform contului de execuţie la 31.12.2011, art. 20.01.07 ,,Transport” se
prezintă astfel:
Nr.
crt.
1

TITLUL
Transport
TOTAL

Plăţi
efectuate
41.813
41.813

Cheltuieli
efective
41.813
41.813

4.5. Obiective de investiţii
Conform contului de execuţie încheiat la 31.12.2011, la art. 70.01.01- Obiective
de investiţii au fost efectuate plăţi la obiectivul Biobază în valoare de 307.360 lei.
Plăţile au fost efectuate din disponibilul existent la 31.12.2011.
5. Venituri proprii din activitatea cămine-cantină
În anul 2011, UMF Craiova a realizat venituri proprii din activitatea
căminelor şi cantinei în valoare de 1.326.027 lei.
Sumele realizate din aceste venituri au fost utilizate astfel:

UMF Craiova
Nr.
TITLUL
crt.
1 Cheltuieli de personal
2 Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
3 Cheltuieli de capital
TOTAL

Raport anual 2011- 2012
Plăţi
Cheltuieli
efectuate
efective
94.646
81.966
919.525
796.691
304.968
44.201
1.319.139
922.858
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Angaj.
legale de plătit
29.372
71.165
0
100.537

6. Venituri provenite din finanţarea externă
Veniturile din activitatea de finanţare externă în anul 2011 sunt în valoare de
169.273 lei. Acestea au fost utilizate pentru programele ,,Erasmus”.
7. Venituri din fonduri externe nerambursabile
În anul 2011, UMF Craiova a realizat venituri din activitatea de finanţare
nerambursabilă în sumă de 2.636.806 lei, conform cererilor de rambursare depuse.
Conform contului de execuţie încheiat la 31.12.2011 la art. 56.02, acesta se
prezintă astfel:
- plăţi: 3.744.214 lei, cheltuieli: 3.681.323 lei.
La data de 31.12.2011, soldul contului 4611-Debitori analitic ,,fonduri
nerambursabile” are o valoare de 3.342.502,29 lei, reprezentând sumele
împrumutate din veniturile universităţii necesare implementării proiectelor cu
finanţare nerambursabilă.
Execuţia bugetară la 31.12.2011 s-a încheiat în condiţii de echilibru,
diferenţa dintre veniturile încasate şi plăţile efectuate regăsindu-se în conturile de
disponibilităţi ale instituţiei.
La finele anului 2011, universitatea nu înregistra plăţi restante către furnizori
de bunuri, servicii şi utilităţi.
Obligaţiile faţă de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate
au fost înregistrate şi achitate la termenele prevăzute de normele legale în vigoare,
fără a se înregistra restanţe la plata acestora.
Creditele bugetare au fost utilizate în limita prevederilor şi destinaţiilor din
bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru cheltuieli angajate, lichidate şi ordonanţate
la plată, în condiţiile legii.
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2. SITUAȚIA PROGRAMELOR DE STUDII
Facultatea de Medicină din UMF Craiova este o instituţie cu o poziţie bine
definită în cadrul învăţământului superior medical românesc şi o prezenţă activă pe
plan internaţional. Neangajată politic, UMF Craiova îşi desfăşoară activitatea pe
baza separării funcţiilor academice şi administrative, relaţiile între ele fiind însă
bine stabilite.
La 10 februarie 1970 apare Decretul de înfiinţare a Facultăţii de Medicină din
Craiova în cadrul Universităţii din Craiova. Inaugurarea Facultăţii de Medicină a
avut loc la data de 01 octombrie 1970; odată cu noul an universitar, facultatea îşi
deschidea porţile pentru cei 101 studenţi ai anului I de studiu.
Facultatea de Medicină oferă posibilitatea pregătirii în programul de studii
Medicină şi, începând cu anul univ. 2012-2013, în programul de studii Medicină –
în limba engleză.
Programul de studii Medicină (6 ani) este acreditat de către ARACIS, în urma
vizitei de evaluare din anul 2009, următoarea vizită de evaluare urmând să aibă loc
în anul 2014.
În urma procesului de ierarhizare a programelor (domeniilor) de studii care a
avut loc în anul 2011, domeniul Medicină din cadrul UMF Craiova a fost clasat pe
poziţia 4 din 14, fiind de categoria B, după Bucureşti (A), Iaşi (A) şi Cluj (A).
La ora actuală în cadrul Facultăţii de Medicină la programul de studii Medicină
sunt înscrişi un număr de 1648 studenţi, dintre care 311 de studenţi în anul I.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 4) şi diagrama aferentă (Fig. 5):
Fig. 4
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Fig. 5

Programul de studii Medicină - în limba engleză (6 ani) este în curs de
autorizare de către ARACIS, urmând a fi începută şcolarizarea în anul universitar
2012-2013, pentru un număr de 50 de studenţi/an.
Specializarea Stomatologie s-a înfiinţat în anul 1990 în cadrul Facultăţii de
Medicină din Craiova, care la acea dată era parte a Universităţii Craiova. În
conformitate cu normativele Uniunii Europene, din anul 2004 Facultatea de
Stomatologie şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Medicină dentară.
Programul de studii Medicină dentară (6 ani) este acreditat de către
ARACIS, în urma vizitei de evaluare din anul 2009, următoarea vizită de evaluare
urmând să aibă loc în anul 2014.
În urma procesului de ierarhizare a programelor (domeniilor) de studii care a
avut loc în anul 2011, domeniul Medicină dentară din cadrul UMF Craiova a fost
clasat pe poziţia 6 din 13, fiind primul de categoria B, după cele de categoria A.
La ora actuală în cadrul Facultăţii de Medicină dentară, la programul de studii
Medicină dentară sunt înscrişi un număr de 260 studenţi, dintre care 93 de studenţi
în anul I.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 6) şi diagrama aferentă (Fig. 7):
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Fig. 6

Fig. 7

În anul 1999 a fost depus Raportul de Autoevaluare în vederea obţinerii
autorizaţiei de funcţionare provizorie a specializării Tehnică dentară.
Programul de studii Tehnică dentară (3 ani) a început să funcţioneze din anul
2008 în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă medicală. Din anul 2011, programul
de studii Tehnică dentară funcţionează în cadrul Facultăţii de Medicină dentară.
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În anul 2012 a fost depus raportul de autoevaluare în vederea acreditării acestui
program de studii, vizita de evaluare fiind programată în luna iunie 2012.
În anul 1996, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat înfiinţarea Facultăţii
de Farmacie din Craiova. În prezent, Facultatea de Farmacie funcţionează cu un
singur program de studii – Farmacie.
Programul de studii Farmacie (5 ani) este acreditat de către ARACIS, în urma
vizitei de evaluare din anul 2009, următoarea vizită de evaluare urmând să aibă loc
în anul 2014.
În urma procesului de ierarhizare a programelor (domeniilor) de studii care a
avut loc în anul 2011, domeniul Farmacie din cadrul UMF Craiova a fost clasat pe
poziţia 4 din 10, fiind primul de categoria B, după Iaşi, Cluj şi Bucureşti (A).
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 8) şi diagrama aferentă (Fig. 9):
Fig. 8

Fig. 9
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În anul universitar 1998 s-a înfiinţat Colegiul Universitar de Medicină al U.M.F.
Craiova, autorizat să funcţioneze provizoriu pentru specializarea Asistenţă
medicală generală. Colegiul Universitar de Medicina (CUM) şi-a început
activitatea odată cu anul universitar 1999 – 2000, în conformitate cu Legea 88 din
1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi ca urmare a
Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr 4051 din 29 iunie 1998 privind
înfiinţarea Colegiilor Universitare de Medicină. Începând cu anul universitar 2005
– 2006 CUM intră în lichidare şi este înfiinţată Facultatea de Moaşe şi Asistenţă
Medicală (FMAM), demarându-se în acest fel programul specific de studii Moașe.
Programul de studii Moaşe (4 ani) este acreditat de către ARACIS, în urma
vizitei de evaluare din anul 2012, următoarea vizită de evaluare urmând să aibă loc
în anul 2017.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 10) şi diagrama aferentă (Fig. 11):
Fig. 10

Fig. 11
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Programul de studii Asistenţă medicală generală (4 ani) s-a înfiinţat în anul
1998, în cadrul Colegiului Universitar de Medicină, iar din anul univ. 2005-2006
funcţionează în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă medicală.
Este acreditat de către ARACIS, în urma vizitei de evaluare din anul 2010,
următoarea vizită de evaluare urmând să aibă loc în anul 2015.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 12) şi diagrama aferentă (Fig. 13):
Fig. 12

Fig. 13
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În anul universitar 2000 - 2001 s-a înfiinţat specializarea Fiziokinetoterapie cu
autorizare de funcţionare provizorie ca specializare în cadrul Facultăţii de Medicină
a U.M.F. Craiova, iar primul an de studii a început la 01 octombrie 2001.
Ulterior, programul de studii Fiziokinetoterapie s-a transformat în Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă
Medicală.
Programul de studii Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani) este în
curs de acreditare de către ARACIS, vizita de evaluare fiind programată în anul
2012, următoarea vizită de evaluare urmând să aibă loc în anul 2017.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 14) şi diagrama aferentă (Fig. 15):
Fig. 14

Fig. 15
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3. SITUAȚIA PERSONALULUI INSTITUȚIEI
La 01.04.2012, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova funcţionează
cu un total de 658 angajaţi dintre care: 431 cadre didactice (65,5% din total
angajaţi) şi 195 personal didactic auxiliar, de întreţinere şi servicii administraţie
(29.6% din total angajaţi).
Personalul care deserveşte căminele şi cantină ( 32 salariaţi) este pe
autofinanţare.
Analiza distribuţiei pe posturi academice la nivelul UMF evidenţiază
următoarea structură:
- profesori universitari
= 50;
- conferenţiari universitari
= 73;
- şef lucrări/lectori
= 88;
- asistenţi universitari
= 203;
- preparatori universitari
= 17
Fig. 16
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Analiza distribuţiei posturilor academice pe sexe arată un echilibru bun între
sexe (masculin= 190 cadre didactice, media de vârstă=44,87%; feminin=241cadre
didactice, media de vârstă=43,71%).
Ponderea posturilor ocupate din totalul posturilor legal constituite=75,08%;
raportul profesori şi conferenţiari/total posturi ocupate= 28.54 %; ponderea
cadrelor didactice cu vârsta sub 35 de ani=20,41%; ponderea cadrelor didactice cu
doctorat: 75,87%.
Din totalul de 431 cadre didactice, un număr de 327 sunt doctori în ştiinţe
medicale, din care şef lucrări univ. =88, asist. univ.=113.
La nivelul facultăţilor acoperirea normelor cu cadre didactice proprii se face
astfel:
- la Facultatea de Medicină, din 445 posturi legal constituite, 351 sunt cadre
didactice proprii, astfel:
- profesori universitari
= 43
- conferenţiari universitari
= 61
- lectori/şefi lucrări universitari = 68
- asistenţi universitari
= 173
- preparatori universitari
= 6
- la Facultatea de Medicină dentară, din 80 posturi legal constituite, 50 sunt cadre
didactice proprii, astfel:
- profesori universitari
= 2
- conferenţiari universitari
= 9
- lectori/şefi lucrări universitari = 9
- asistenţi universitari
= 23
- preparatori universitari
= 7
- la Facultatea de Farmacie, din 49 posturi legal constituite, 30 sunt cadre didactice
proprii, astfel:
- profesori universitari
= 5
- conferenţiari universitari
= 3
- lectori/şefi lucrări universitari = 11
- asistenţi universitari
= 7
- preparatori universitari
= 4
În anul 2011 au fost scoase la concurs 16 posturi didactice; au întrunit condiţiile
de ocupare a postului 9 candidaţi astfel: 6 posturi de şefi lucrări universitari (cadre
didactice proprii) şi 3 posturi de asistenţi universitari (absolvenţi ai UMF din
Craiova).
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4. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE
În ceea ce priveşte internaţionalizarea cercetării ştiinţifice menţionez că în
anul universitar 2011-2012 a fost contractat proiectul cu acronimul ECRIN-Ia în
cadrul competiţiei FP7 2011, care are printre obiective:
- crearea unei infrastructuri dedicată de studiilor clinice academice şi a celor
sponsorizate (CRO);
- realizarea de studii clinice multinaționale;
- crearea unui registru de studii clinice (sub directa avizare a Comisia de etică şi
deontologie universitară);
- finanțarea unei infrastructuri națională în acest sens cu crearea unui “hub” la
UMF Craiova.
Directorul de proiect şi o parte dintre parteneri sunt prezentaţi în figura de mai
jos, UMF Craiova fiind partenerul nr. 33:
Fig. 17

De asemenea, este în curs de contractare un nou proiect FP7 cu acronimul
TANDEM şi titlul „Concurrent Tuberculosis and Diabetes Mellitus;
unravelling the causal link, and improving care” care a fost selectat pentru
finanţare în cadrul competiţiei „HEALTH.2012.2.3.2-2. Co-morbidity between
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infectious and non-communicable diseases”, Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Craiova fiind partenerul nr. 8. Întreg consorţiul este prezentat în Fig.
18:
Fig. 18

În privinţa activităţilor de cercetare cu finanţare naţională din cadrul
competiţiilor legate de fondurile structurale POS-CCE:
Suntem în ultimul an de derulare a proiectului de dezvoltare a infrastructurii de
cercetare cu acronimul TARGET şi titlul: „Centru de cercetare şi tratament în
gastroenterologie bazat pe metode imagistice şi studii moleculare”, finanţat în
cadrul operaţiunii 2.2.1- Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de
noi infrastructuri CD, contact nr. 3PM/I/13.10.2008, stadiul principalelor
activităţi fiind prezentate mai jos:
¾ Au fost finalizate lucrările de amenajare a spaţiilor destinate laboratoarelor
de gastroenterologie şi genomică umană de la parterul şi demisolul din
Corpul B (Medicina Nouă);
¾ S-au achiziţionat echipamentele de cercetare propuse pentru dotarea şi buna
funcţionare a acestor spaţii, în valoare de peste 8 milioane lei;
¾ Au continuat lucrările la obiectivul de investiţii “Departament de
Imagistică” situat în imediata vecinătate a Corpului B, peste 90% din stadiile
fizice fiind finalizate;
¾ Sunt în derulare procedurile de achiziţionare a celor două echipamente de
înaltă performanţă: PET-CT şi RMN 3T.
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În privinţa activităţilor de cercetare cu finanţare naţională:
A crescut constant finanţarea prin proiectele de cercetare naţionale, în anul 2011
fiind contractate 4 proiecte tip IDEI, iar în anul 2012 mai multe proiecte în cadrul
competiţiei PARTENERIATE sunt finanţabile.
La nivelul lunii aprilie 2012, evoluţia fondurilor alocate cercetării ştiinţifice este
prezentată în Fig. 19, cu menţiunea că prin fonduri structurale (culoarea vişinie) se
înţeleg sumele alocate în cadrul proiectului TARGET, prezentat anterior.
Fig. 19
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În ceea ce priveşte rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică măsurabile prin
publicaţii ştiinţifice în reviste de specialitate indexate în baza de date ISI, au fost
publicate un număr de 388 articole în ultimii 6 ani, din care 93 articole full-text în
anul 2011.
Distribuţia acestora pe ani este detaliată în Fig. 20:
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În sprijinul obţinerii rezultatelor menţionate anterior au contribuit şi derularea
cu succes a mai multor proiecte finanţate în cadrul POS-DRU:
- trei granturi doctorale (incluzând mobilităţi ale tinerilor doctoranzi în instituţii
de cercetare din UE) de care au beneficiat un număr de 87 doctoranzi cu frecvență;
- un proiectul POS DRU nr. 40712 cu titlul „Proiect pentru dezvoltarea de
programe doctorale cu dimensiuni europene în medicină şi ştiinţele vieţii”;
Toate aceste proiecte au sprijinit dezvoltare Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Craiova ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat.
În conformitate cu HG privind Codul studiilor universitare de doctorat, şcolile
doctorale vor fi reorganizate prin actualizarea Consiliul şcolii doctorale şi a
directorului şcolii doctorale.
În prezent IOSUD UMF Craiova funcţionează cu un număr de 44 conducători
de doctorat şi 416 de doctoranzi, impunându-se creşterea numărului conducătorilor
de doctorat prin atingerea standardelor de abilitare de către cât mai multe cadre
didactice.
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Calitatea educaţiei medicale a reprezentat şi va reprezenta în continuare un
obiectiv prioritar al UMF din Craiova.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a fost evaluată extern în anul
2009 de ARACIS (Agenția Română pentru Asigurarea Calității în
Învățământul Superior) obţinând calificativul maxim: Grad de încredere ridicat.
Fig. 21

După cum s-a prezentat la Cap. 2, toate programele de studii din cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova sunt acreditate sau în curs de
acreditare, cu excepţia programului de studii Medicină – în limba engleză, care este
autorizat să funcţioneze începând cu anul univ. 2012-2013.
În cursul acestui an se derulează autoevaluarea instituţională care va sta la baza
întocmirii rapoartelor de autoevaluare, în vederea primirii a două vizite externe de
evaluare în toamna anului 2012:
- experţii EUA (European University Association);
- experţii Universităţii de Medicină din Viena.
De asemenea în cursul acestui an va fi întocmit raportul de autoevaluare pentru
şcoala doctorală în vederea primirii vizitei experţilor.
În ceea ce priveşte calitatea activităţilor educaţionale, Universitatea de Medicină
şi Farmacie din Craiova este partener în cadrul proiectului cu titlul: "Calitate şi
competenţă profesională europeană în educaţia medicală şi în managementul
activităţilor educaţionale", Cod Proiect: POSDRU /86/ 1.2/ S/ 63815 alături de
alte patru UMF-uri din ţară şi cu doi parteneri externi, Universitatea de Medicină
din Viena şi Universitatea din Szeged.
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Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a implementat sistemul de
control intern, pe parcursul anului universitar 2011-2012 efectuându-se următoarele
activităţi:
- actualizarea componenţei structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică;
- elaborarea şi aprobare Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial;
- actualizarea obiectivelor generale, numărul acestora ajungând la 49;
- sunt în curs de elaborare indicatorii asociaţi obiectivelor;
- numărul total de activităţi a fost actualizat, identificându-se 243 de activităţi,
din care un număr de 236 sunt procedurabile;
- au fost actualizate/elaborate un număr de 160 de proceduri, celelalte 76
proceduri fiind în curs de elaborare;
- a fost actualizat Registrul riscurilor, fiind identificate şi înregistrate un număr
de 142 riscuri.
6. SITUAȚIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ȘI A ETICII
ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE
În anul universitar 2010/2011, Comisia pentru Probleme Juridice, Etice şi
Disciplină Universitară a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, a
continuat proiectele începute şi s-a ocupat de cele prevăzute în planul de activităţi
pentru această perioadă.
Comisia a continuat eforturile începute anul trecut de promovare a Procedurii
de avizare a studiilor, elaborată în anul universitar 2008/2009, cu ajutorul site-ului
Universităţii şi prin întâlniri cu reprezentanţi ai cadrelor didactice şi cu doctoranzii.
Drept urmare, avizarea studiilor a devenit o etapă obligatorie la începutul
fiecărei cercetări desfăşurate de doctoranzii UMF din Craiova, iar numărul de studii
propuse spre avizare a continuat să crească. În total, în acest an universitar, au fost
avizate favorabil 16 proiecte de cercetare care urmează să fie realizate în UMF din
Craiova.
Comisia a aplicat prevederile noii legi a învăţământului, prin modificarea şi
reactualizarea Codului de Etică şi Deontologie Profesională Universitară şi a
Personalului de Cercetare - Dezvoltare, precum şi elaborarea unui Glosar de
termeni cuprinşi în Codul de Etică. Toate modificările au fost publicate pe pagina
de web a instituției şi au fost anunţate în cadrul întâlnirilor periodice pe care
membrii comisiei le-au avut cu personalul didactic şi cu asociaţiile studenţeşti.
În luna februarie 2012, Comisia a făcut cunoscut conţinutul Art. 143 alin. (5)
din Legea Educaţiei Naţionale conducătorilor şi îndrumătorilor de licenţă, de
disertaţie şi de doctorat, precum şi studenţilor prin organizaţiile studenţeşti.
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De asemenea, a făcut mai multe propuneri pentru aplicarea art. 143 alin. (5) din
Legea Educaţiei Naţionale, printre care şi o serie de acţiuni privind protejarea
dreptului de autor, prin propunerea constituirii unei baze de date cu informaţii
despre lucrările de licenţă şi disertaţie, care să ajute depistarea mai rapidă a
tentativelor de plagiat.
Comisia a monitorizat organizarea concursurilor pentru posturile vacante şi
modul de selecţie a candidaţilor, avizând dosarele candidaţilor la concursurile de
ocupare a posturilor didactice, verificând informaţiile existente în baza de date
despre cazurile sancţionate de Comisie, precum şi de alte structuri ale Universităţii.
Comisia pentru Probleme Juridice, Etice şi de Disciplină Universitară a UMF
din Craiova a constatat că în Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova nu
au avut loc abateri care să impună anchete şi cercetări, atât personalul academic, cât
şi cel auxiliar respectând reglementările în vigoare, cu excepţia a două acuzaţii de
plagiat la adresa unor foşti doctoranzi, cercetarea cazurilor fiind în derulare,
urmând ca rezultatele şi concluziile acesteia să fie transmise părţilor interesate.
Pentru păstrarea unui climat adecvat de etică universitară, Comisia a propus o
monitorizare a următoarelor aspecte :
- relaţionarea dintre factorii de decizie şi structurile organizaţionale şi
funcţionale din cadrul Universităţii;
- relaţionarea dintre cadrul didactic şi student;
- calitatea cursurilor publicate şi a altor materiale didactice;
- mediatizarea, în continuare, a datelor de contact ale Comisiei de etică, pentru
primirea şi consemnarea sesizărilor privind eventualele încălcări ale normelor de
etică universitară.
Comisia pentru Probleme Juridice, Etice şi de Disciplină Universitară a UMF
din Craiova se va asigura în continuare de respectarea principiilor etice şi
deontologice, precum şi a normelor europene privind desfăşurarea activităţii
didactice şi de cercetare.
7. SITUAȚIA POSTURILOR VACANTE
De la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Guvern Nr. 34/19 aprilie 2009 care
viza unele măsuri de raţionalizare a cheltuielilor în sectorul bugetar şi prin
aplicarea prevederilor Art. 289 din Legea Educaţiei Naţionale s-au vacantat până la
01 ianuarie 2012 un număr de 25 posturi de cadre didactice, astfel:
-13 profesori universitari;
- 8 conferenţiari universitari;
- 3 şefi lucrări universitari;
- 1 asistent universitar.
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Ca urmare a împlinirii vârstei legale de pensionare în anul 2012 urmează să se
vacanteze încă 5 posturi de profesori universitari, 1 post de conferenţiar universitar
şi 2 posturi de şefi lucrări.
La nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova situaţia posturilor
vacante la 01.04.2012 este următoarea (Fig. 22):
Posturi personal didactic
= 143, dintre care :
- la Facultatea de Medicină
= 94;
- la Facultatea de Medicină dentară = 30;
- la Facultatea de Farmacie
= 19.
Fig. 22

Posturi personal didactic auxiliar = 9;
Posturi personal nedidactic
= 7.
Posturi vacante la personalul finanţat din subvenţii cămine-cantină şi venituri
proprii aferente acestora = 1 .
Posturile didactice vacante au fost acoperite prin activitate de plată cu ora
efectuată de cadre didactice titulare, asociate şi doctoranzi astfel:
- în sem. I al anului univ. 2011-2012, din totalul de 136 posturi au fost
remunerate 88 posturi;
- în sem. II al anului univ. 2011-2012, din totalul de 114 posturi au fost
remunerate 86 posturi.
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8. SITUAȚIA INSERȚIEI PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR
S-au dezvoltat noi strategii de atragere a tinerilor bacalaureaţi spre Universitatea
de Medicină şi Farmacie din Craiova prin dezvoltarea, în colaborare cu
inspectoratele şcolare şi conducerea colegiilor şi liceelor din Oltenia, de promovare
a carierei medicale şi de identificare a tinerilor cu înclinaţie în acest sens,
conştientizaţi de necesitate învăţării pe toată durata vieţii active şi numai din
considerentul eliminării riscului apariţiei erorilor profesionale.
Recunoașterea diplomelor și libera circulație a profesiilor reglementate sectorial
şi general în Uniunea Europeană a făcut să crească afluxul absolvenţilor de liceu
către programele de studii din domeniul Sănătate.
S-au efectuat studii specifice proprii prin Centrul de consiliere şi de orientare
profesională în sensul unei cât mai bune prezentări a ofertelor de angajare a
absolvenţilor şi a identificării unor cât mai multe variante de rămânere a celor mai
buni absolvenţi în ţară, scăzând astfel rata exodului pe piaţa muncii din Europa.
Unul din principalii indicatori privind inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor
programului de studii Medicină îl reprezintă rata de promovare a concursului de
admitere în programul e pregătire prin rezidenţiat.
Mai jos sunt câteva date statistice care prezintă rezultatele absolvenţilor UMF
Craiova, comparativ cu alte centre universitare, din care se observă că numărul
celor care sunt admişi în rezidenţiat este mai mare decât numărul absolvenţilor, fapt
care se datorează înscrierii la concurs şi a unor absolvenţi din promoţiile
precedente, care fie nu au obţinut un loc/post de pregătire, fie doresc să schimbe
specialitatea.
Concluzia analizelor efectuate arată că:
¾ peste 90% din absolvenții programului de studii Medicină sunt înscriși întrun program de rezidențiat;
¾ posibilitatea continuării pregătirii în rezidenţiat în străinătate începe să fie
fructificată de mulţi dintre absolvenţi;
¾ o parte din pozițiile din cadrul unor firme producătoare sau distribuitoare de
medicamente sau aparatură medicală sunt ocupate de absolvenţii UMF
Craiova.
În urma concursului de admitere în rezidenţiat, sesiunea noiembrie 2011 (primul
an când concursul de admitere în rezidenţiat a fost descentralizat), un număr de 295
de absolvenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova au ocupat un
loc/post de pregătire în rezidenţiat.
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Pentru anii anteriori, sunt prezentate statisticile în figurile 23 şi 24:
Fig. 23 (Număr candidaţi admişi 2009)
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Fig. 24 (Număr candidaţi admişi 2010)
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