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1. SITUAȚIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII
cheltuieli 31.12.2013)

3

(execuție venituri-

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 31.12.2013.
Activitatea desfăşurată în exerciţiul bugetar 2013 a avut drept cadru legislativ
şi instituţional actele normative care reglementează activitatea instituţiilor publice
şi, în mod special, prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1 din 2011.
Direcţiile principale ale strategiei activităţii economice desfăşurate au vizat
întărirea, dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului şi gestionarea eficientă a
acestuia.
La întocmirea situaţiei financiare aferentă exerciţiului financiar pe anul 2013
s-a avut în vedere respectarea :
- Legii Contabilităţii nr.82/1991, republicată şi cu modificările ulterioare;
- Principiile contabilităţii aşa cum sunt descrise în O.M.F.P.nr.1917/2005
pentru aprobarea normelor metodologice privind organizare şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice.
- OMFP nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în M.O. nr.704/20.10.2009;
- O.M.F.P. nr. 116/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor
publice la 31 decembrie 2013.
Bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat pentru anul 2013, a cuprins
resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a
activităţii universităţii. Astfel, veniturile si cheltuielile au fost fundamentate pe
baza principalilor indicatori specifici, şi anume:
- numărul de studenţi de la programele universitare de licenţă, master şi
doctorate cu finanţare bugetară;
- numărul de studenţi de la programele universitare de licenţă, master şi
doctorate cu taxă;
- nivelul finanţării pe student echivalent ;
- numărul de posturi ocupate conform ştatelor de funcţii aprobate;
- fondul de salarii total;
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- baza materială existentă, compusă din spaţiile de învăţământ, cămine,
cantină, echipamente şi aparatura necesară procesului de învăţământ.
Veniturile proprii sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare în vederea
realizării obiectivelor, care îi revin instituţiei, în cadrul politicii statului, în
domeniul învățământului. Astfel, veniturile proprii ale universităţii se încasează, se
administrează, se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
Veniturile şi cheltuielile aferente anului 2013 au fost înregistrate în contabilitate
cronologic şi sistematic, în conturi analitice şi sintetice, pe structura clasificaţiei
bugetare în vigoare.
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 2013 şi
să confirme că aceasta îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Veniturile totale realizate, după natura şi sursa lor, la sfârşitul anului 2013 se
prezintă astfel:
- lei Nr.
crt.
I
1
2
2.1
2.2

Sursa de finanțare

1.
2
3
4
5
IV.
V.
VI

Încasări realizate
31.12.2013

ACTIVITATEA DE BAZĂ (Clasa 7)
Sume primite de la MECTS drept finanțare
de bază
Total venituri proprii din taxe și alte venituri

35.675.927
20.697.285

38.313.240
20.648.434

14.978.642

17.664.806

Venituri proprii din taxe și alte activități
Alte venituri

14.473.286
505.356

17.200.842
463.964

77.810
427.546

36.959
427.005

15.520.129
3.125.699

15.498.418
3.128.493

1.090.337

1.093.131
0
1.898.253
137.109
0
2.077.712
1.502.508
60.520.371
226.167
60.746.538

2.2.1 Donații, sponsorizări
2.2.2 Taxe si tarife ptr. analize si serv, efect.

II.
III.

Venituri realizate
31.12.2013

CERCETARE
ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT
CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
Subvenție pt. cămine - cantină
Dotări și alte chelt. de investiții-reabilitări
Burse
Transport
Sume alocate pt. obiective de investiții
CĂMINE CANTINĂ
FONDURI NERAMBURSABILE
TOTAL I+II+III+IV+V
Program Erasmus
TOTAL GENERAL

1.898.253
137.109
0
2.059.011
1.837.178
58.217.944
219.174
58.437.118
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Aşa cum se poate observa, ponderea veniturilor proprii din taxe, prestări
servicii, sponsorizări, venituri cercetare, venituri fonduri nerambursabile, venituri
cămine cantină, reprezintă 59.24% din total venituri, faţă de veniturile bugetare,
care au reprezentat 40.76 % (Fig. 1).
Fig. 1

PONDEREA VENITURILOR PROPRII AN 2013
Total venituri
bugetare.
23.822.984
40.76%

Total venituri
proprii si
extrabugetare
34.614.134
59.24%

Structura veniturilor totale în anul 2013 este prezentată în Fig. 2 (lei)

STRUCTURA VENITURILOR TOTALE AN 2013
Venituri camine
– cantina
2.059.011
3.53 %

Venituri
cercetare
15.520.129
26.56%

Venituri FD
Venituri finatare
nerambursabile
externa
Venituri finantarea
1.837.178
219.174
de baza
3.14%
0.37%
20.697.285
35.42%

Venituri proprii
Activ. de baza
14.978.642
25.63 %

Finantare
complementara
3.125.699
5.35%

UMF Craiova

Raport anual 2013- 2014

6

Cheltuielile (plăţile) totale la sfârşitul anului 2013, înregistrate după natura şi
destinaţia lor pe articole şi aliniate conform clasificaţiei bugetare în vigoare, au fost
de 55.446.333 lei, din care:
- cheltuieli de personal, din care:

28.592.986 lei

- cheltuieli cu salariile
- contribuţii aferente salariilor

22.056.101 lei
6.071.255 lei

- tichete de masa

465.630 lei

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

14.910.095 lei

- lucrări de investiţii în continuare
- reabilitări imobile

12.405.316 lei
1.245.428 lei

- dotări independente

1.259.351 lei

- burse studenţi, doctoranzi

1.954.949 lei

- plăţi fonduri nerambursabile

1.567.708 lei

Structura cheltuielilor totale este prezentată în Fig. 3 (lei)

STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE AN 2013
Cheltuieli de capital
14.910.095
26.89%
Cheltuieli de
personal
28.592.986
51.57%

Cheltuieli burse
1.954.949
3.53%
Cheltuieli fonduri
nerambursabile
1.567.708
2.82%

Cheltuieli bunuri si
servicii
8.420.595
15.19%
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Contul de execuţie la 31.12.2013 se prezintă pe surse de finanţare:
1. FINANŢAREA DE BAZĂ
În baza Legii învăţământului nr. 1/2011, Ministerul Educaţiei Naţionale în
conformitate cu actul adiţional nr. 107068/13.12.2013 la contractul instituţional a
alocat pentru finanţarea instituţională în anul 2013 instituţiei noastre suma de
20.648.434 lei, pentru realizarea activităţii de instruire şi educaţie a studenţilor,
doctoranzilor, corespunzător unui număr de 8709.75 studenţi echivalenţi unitari şi
a 45 granturi de studiu de doctorat aferente studenţilor înmatriculaţi în anul I si II
de studiu stabiliţi de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţamântului
Superior.
Suma alocată de M.E.N. a fost utilizată, astfel:
Nr. TITLUL
Plăţi
Cheltuieli
Angaj. legale
crt.
efectuate
efective
de plătit
1 Cheltuieli de personal
20.665.165
21.166.727
0
2 Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
1.668.243
1.538.163
0
3 Cheltuieli de capital
TOTAL

0
22.333.408

441.480
23.146.370

Plăţile efectuate în anul 2013 în valoare de 22.333.408 lei au fost realizate
din încasările de la M.E.N. şi din disponibilul existent din anul precedent, conform
prevederilor LEN nr. 1 din 2011, Art. 225 aliniatul 2, care prevede că „Fondurile
rămase la sfârşitul anului din execuţia bugetului prevăzut în contractul instituţional
şi complementar, precum şi fondurile aferente cercetării ştiinţifice universitare şi
veniturile extrabugetare rămân la dispoziţia universităţilor şi se cuprind în bugetul
de venituri şi cheltuieli al instituţiei, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără
afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat pentru anul următor”.
2. VENITURI PROPRII ALE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Veniturile proprii realizate din taxe şi alte activităţi (prestări servicii,
sponsorizări) desfăşurate în anul 2013 au fost înregistrate în contabilitate în clasa 7
,,Venituri”, având valoarea de 14.978.642 lei.

0
0

UMF Craiova

Raport anual 2013- 2014

8

La 31.12.2013 contul de execuţie se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

TITLUL
Cheltuieli de personal
Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
Fd. Nerambursabile-cofinantare
Burse
Cheltuieli de capital
TOTAL

Plăţi
Cheltuieli
Angaj. legale
efectuate
efective
de plătit
5.788.343
5.550.167
0
2.874.650
2.569.889
0
64.241
64.241
0
33.349
33.349
0
2.086.919
1.605.238
0
10.847.502
9.822.884
0

3. VENITURI PROPRII DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ
În anul 2013, U.M.F. Craiova a realizat venituri din activitatea de cercetare
ştiinţifică în valoare de 15.520.129 lei. Sumele încasate în contul de disponibil la
cercetare în valoare de 15.498.418 lei, la care s-au adăugat parţial din disponibilul
la 31.12.2012 suma de 174.400 lei, 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
Cheltuieli
Angaj. legale
efectuate
efective
de plătit
1.588.967
1.617.998
0
1.557.440
1.501.516
0
0
0
0
12.526.411
3.471.316
0
15.672.818
6.590.830
0

4. ALOCAŢII DE LA BUGETUL DE STAT CU DESTINAŢIE
SPECIALĂ
În anul 2013 UMF Craiova a primit de la MEN pentru finanţarea
complementară alocaţii cu destinaţie specială în valoare de 3.128.493 lei,
repartizată astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Destinaţia alocaţiilor bugetare

Valoarea alocaţiei

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

1.093.131
0
1.898.253
137.109
0
3.128.493
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4.1. Subvenţie pentru cămine-cantină
În funcţie de unităţile subvenţionate, MEN a alocat în anul 2013 o subvenţie
pentru cămine - cantină în valoare de 1.093.131 lei.
Această sumă a fost utilizată astfel:
Nr.
TITLUL
crt.
1 Cheltuieli de personal
2 Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
TOTAL

Plăţi
Cheltuieli Angaj. legale
efectuate
efective
de plătit
469.367
469.367 0
620.970
656.076 0
1.090.337 1.125.443 0

4.2. Dotări şi alte investiţii (reabilitări)
La titlul ,,Dotări şi alte cheltuieli de investiţii”, U.M.F. Craiova nu a primit
fonduri de la MEN în anul 2013 pentru achiziționarea de dotări independente.
4.3. Burse
MEN a alocat în anul 2013 suma de 1.898.253 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 31.12.2013 articolul 59 ,,Burse” se
prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.

TITLUL
Burse
TOTAL

Plăţi
Cheltuieli
efectuate
efective
1.898.253
1.898.253
1.898.253
1.898.253

4.4. Transport
MEN a alocat, în anul 2013, suma de 136.230 lei, aferentă unui număr de
2117 studenţi eligibili echivalenți, 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 31.12.2013, art. 57.02.01 ,,Transport” se
prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.

TITLUL
Transport
TOTAL

Plăţi
efectuate
23.347
23.347

Cheltuieli
efective
23.347
23.347
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5. Venituri proprii din activitatea cămine-cantină
În anul 2013, UMF Craiova a realizat venituri proprii din activitatea
căminelor şi cantinei în valoare de 2.059.011 lei.
Sumele realizate din aceste venituri au fost utilizate astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

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

Plăţi
Cheltuieli
Angaj. legale
efectuate
efective
de plătit
81.144
83.036
0
1.699.291
1.366.647
0
296.765
301437
0
2.077.200
1.751.120
0

6. Venituri provenite din finanţarea externă
Veniturile din activitatea de finanţare externă în anul 2013 sunt în valoare de
226.167 lei. Plățile efectuate în sumă de 447.351 lei au fost suportate și din soldul
de disponibil existent la 31.12.2013(249,864 lei) .Sumele au fost utilizate pentru
plata programului ,,Erasmus LLP” și pentru proiecte tip grant.
Nr.
crt.
1
2
3
4

TITLUL PROGRAM

ÎNCASĂRI

Erasmus LLP
ECRIN grant nr. 284395
Proiect FHN nr. 518233
Proiect CHERMUG nr. 519023
TOTAL

157.068
1.012
453
67.634
226.167

PLAȚI
EFECTUATE
246.564
76.116
16.196
108.475
447.351

Prin programul ,,Erasmus LLP’’ au fost acordate 11 burse de studiu, 5 burse
plasament, o bursă cadre didactice și o bursă de formare.
Din sumele alocate conform bugetului prevăzut pentru fiecare proiect au fost
efectuate cheltuieli de personal și deplasări.
7. Venituri din fonduri externe nerambursabile
În anul 2013, UMF Craiova a realizat venituri din activitatea de finanţare
nerambursabilă în sumă de 1.837.178 lei, conform cererilor de rambursare depuse.
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Conform contului de execuţie încheiat la 31.12.2013 la art. 56.02, acesta se
prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

TITLUL

Plăţi
Cheltuieli
Angaj. legale
efectuate
efective
de plătit
Cheltuieli de personal
456.618
456.618
0
Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
125.120
87.270
Burse
702.082
702.082
0
Cheltuieli de capital
166.178
130.180
0
TVA aferent bunurilor şi
53.469
0
0
cheltuielilor de capital
TOTAL
1.503.467
1.376.150
0

Pentru efectuarea plăţilor prevăzute a se efectua în cadrul proiectelor
finanţate din fondurile nerambursabile, instituţia noastră a alocat din veniturile
proprii obţinute din încasarea taxelor de studii suma de 2.634.714,97 lei
(1.502.479,33 lei în anul 2013, 1.132.235,64 lei în anul 2012). Suma va fi
recuperată pe măsura încasării cererilor de rambursare. Cererile depuse sunt în
valoare de 1.837.147,67 lei.
Execuţia bugetară la 31.12.2013 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 2013 universitatea nu are înregistrate 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 toamna acestui an.
La ora actuală în cadrul Facultăţii de Medicină la programul de studii
Medicină sunt înscrişi un număr de 1779 studenţi, dintre care 336 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) a fost autorizat de
către ARACIS, primul an de studii începând cu anul universitar 2012-2013, în anul
I fiind un număr de 79 de studenţi iar în anul II de studii un număr de 57 studenţi.
Distribuţia ţărilor de provenienţă ale studenţilor la programul Medicină în
limba engleză este prezentat în figura de mai jos (Fig. 6):
Fig. 6
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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.
La ora actuală în cadrul Facultăţii de Medicină dentară, la programul de
studii Medicină dentară sunt înscrişi un număr de 471 studenţi, dintre care 90 de
studenţi în anul I.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 7) şi diagrama aferentă (Fig. 8):
Fig. 7

Fig. 8
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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.
În anul 2012 a fost a avut loc vizita de evaluare în vederea acreditării acestui
program de studii, comisia de experţi ai ARACIS acreditând programul de studii
pentru un număr de 45 de studenţi / an.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 9) şi diagrama aferentă (Fig. 10):
Fig. 9

Fig. 10
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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.
Începând cu anul univ. 2013-2014 a fost autorizată demararea programului
de studii Farmacie – în limba engleză. Din toamna anului 2014 se doreşte
începerea şcolarizării primului an de studii.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 11) şi diagrama aferentă (Fig. 12):
Fig. 11

Fig. 12
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Începând cu anul universitar 2005 – 2006 a fost înfiinţată Facultatea de
Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) odată cu lichidarea fostului Colegiu
Universitar, în cadrul cărei funcţionează programele de studii prezentate mai jos:
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. 13) şi diagrama aferentă (Fig. 14):
Fig. 13

Fig. 14
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Programul de studii Asistenţă medicală generală (4 ani) 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. 15) şi diagrama aferentă (Fig. 16):
Fig. 15

Fig. 16
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Programul de studii Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (3 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. 17) şi diagrama aferentă (Fig. 18):
Fig. 17

Fig. 18
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Distribuţia pe ţările de provenienţă ale tuturor studenţilor străini care studiază
la UMF Craiova dovedeşte deschiderea instituţiei noastre către multiculturalitate,
fiind înmatriculaţi studenţi din 35 de ţări de pe toate continentele (Fig. 19):
Fig. 19
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3. RESURSE UMANE
La 01.05.2014, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
funcţionează cu un total de 653 angajaţi dintre care: 448 cadre didactice (69% din
total angajaţi) şi 205 personal didactic auxiliar, de întreţinere şi servicii
administraţie (31% din total angajaţi).
Personalul care deserveşte căminele şi cantina (33 salariaţi) este pe
autofinanţare.
Din totalul de 448 de cadre didactice, 343 sunt absolvenţi ai UMF Craiova,
iar 106 deţin o diplomă de licenţă eliberată de alte universităţi din ţară.
Analiza distribuţiei pe posturi academice la nivelul UMF evidenţiază
următoarea structură:
- profesori universitari
=
51;
- conferenţiari universitari
=
68;
- şef lucrări/lectori
= 132;
- asistenţi universitari
= 189;
- preparatori universitari
=
8.
Fig. 20

Din analiza distribuţiei posturilor academice pe sexe reiese că în
universitatea noastră există 201 cadre didactice de sex masculin cu o medie de
vârstă de 46 ani şi 247 cadre didactice de sex feminin cu o medie de vârstă de 45
ani.
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Ponderea posturilor ocupate din totalul posturilor legal constituite=74,80%;
raportul profesori şi conferenţiari/total posturi ocupate= 26,60; ponderea cadrelor
didactice cu vârsta sub 35 de ani=16%; ponderea cadrelor didactice cu doctorat:
83,70%.
Din totalul de 448 cadre didactice, un număr de 375 sunt doctori în ştiinţe,
din care şef lucrări univ. =131, asist. univ.=125.
În anul 2013 au fost scoase la concurs şi au fost ocupate cu respectarea
legislaţiei în vigoare 33 de posturi didactice, astfel: 3 posturi de profesor
universitar, 20 de posturi de şef lucrări universitari şi 10 posturi de asistent
universitar.
La nivelul facultăţilor acoperirea normelor cu cadre didactice proprii se face
astfel:
- la Facultatea de Medicină, din 410 posturi legal constituite, 322 sunt ocupate cu
cadre didactice proprii, astfel:
- profesori universitari
=
41
- conferenţiari universitari
=
52
- lectori/şefi lucrări universitari =
88
- asistenţi universitari
= 139
- preparatori universitari
=
2
- la Facultatea de Medicină dentară, din 84 posturi legal constituite, 56 sunt ocupate
cu cadre didactice proprii, astfel:
- profesori universitari
=
2
- conferenţiari universitari
=
8
- lectori/şefi lucrări universitari = 17
- asistenţi universitari
= 24
- preparatori universitari
=
5
- la Facultatea de Farmacie, din 53 posturi legal constituite, 34 sunt ocupate cu
cadre didactice proprii, astfel:
- profesori universitari
=
5
- conferenţiari universitari
=
3
- lectori/şefi lucrări universitari = 15
- asistenţi universitari
= 10
- preparatori universitari
=
1
- la Facultatea de Moaşe si Asistenţă medicală,din totalul de 52 de posturi legal
constituite sunt ocupate 36, astfel:
- profesori universitari
=
3
- conferenţiari universitari
=
5
- lectori/şefi lucrări universitari = 12
- asistenţi universitari
= 16
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4. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE
Cercetarea științifică este una dintre activităţile de bază a Universităţii de
Medicină și Farmacie din Craiova. Rezultatele obţinute în desfăşurarea activităţilor
ştiinţifice sunt corelate în permanenţă cu procesul educativ și clinic, obţinându-se o
soluţie integrată de educaţie clinică, cercetare ştiinţifică şi ofertă de servicii de
sănătate publică.
Politica actuală de dezvoltare, detaliată şi în „PRIORITĂŢI
STRATEGICE MAJORE ale Planului Strategic De Dezvoltare Instituțională
2013-2016” precum şi în “STRATEGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ”
continuă măsurile anterioare de întărire a bazei material specifice, dar îşi propune
să dezvolte strategii dedicate pentru a muta centrul de greutate al vizibilităţii
instituţionale şi a rezultatelor ştiinţifice pe traseul: regional → național →
internațional.
Astfel, în ceea ce priveşte internaţionalizarea cercetării ştiinţifice în anul
universitar 2013-2014 sunt în desfășurare două proiecte FP7:
1. Proiectul cu acronimul ECRIN-Ia depus 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 multinaţionale;
- crearea unui registru de studii clinice (sub directa avizare a Comisia de etică şi
deontologie universitară);
- finanţarea unei infrastructuri naţională 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. 21
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2. Proiectul 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. Comorbidity between infectious and non-communicable diseases”, Universitatea
de Medicină şi Farmacie din Craiova fiind partenerul nr. 8.
Întreg consorţiul este prezentat în Fig. 21:
Fig. 22

În privinţa activităţilor de cercetare cu finanţare naţională din cadrul
competiţiilor legate de fondurile structurale POS-CCE + Capacităţi este de
menţionat finalizarea 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. Proiectul a fost finalizat în
luna iunie 2013 şi în cadrul lui au fost realizate: o construcţie nouă cu P+2 nivele
reprezentând Departamentul de Imagistică, dotată cu Sistem PET-CT şi Sistem de
Imagistică cu Rezonanţă Magnetică - 3T, în valoare totală de 36.331 MII Lei
precum şi amenajarea de spaţii şi execuţia de laboratoare în clădirea existentă Corp
B (subsol şi parter) pentru care s-a cheltuit suma de cca. 2.300 MII Lei şi s-au
achiziţionat 46 echipamente medicale şi de cercetare de înaltă performanţă în
domeniul imagisticii şi biologiei moleculare, dintre care 8 au o valoare de peste
100.000 EUR fiecare. Întregul obiectiv de investiţii a fost recepţionat în anul
2013.
Pe aceeaşi linie, în vederea creşterii competitivităţii, a dezvoltării
infrastructurii de cercetare-dezvoltare-inovare, în vederea finalizării dotării
Biobazei şi a înființării în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova
a unui centru de referință regional, la cele mai noi standarde internaționale, în
domeniul cercetării experimentale asupra îmbătrânirii normale și patologice s-a
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depus proiectul al cărui acronim este”ARES”. În urma evaluării proiectul a avut un
punctaj ridicat şi a fost aprobat pentru finanţare (637/12.03.2014), având valoarea
de 11.648.288 lei.
Proiectul prevede înființarea unui centrul de cercetare care va fi alcătuit din
patru module, care vor favoriza înțelegerea mecanismelor moleculare ale patologiei
clinice cauzate de îmbătrânire sau ale îmbătrânirii fiziologice, prin integrarea unor
tehnici moderne de imagistică optică neinvazivă (Modulul Multifuncțional de
Imagistică Celulară) cu tehnici complexe de injectare intracelulară (Modulul de
Farmacologie Celulară), tehnici de electrofiziologie (Modulul de Electrofiziologie)
și de evaluare a stresului oxidativ(Modulul de Fiziopatologie Celulară).
Evoluţia fondurilor destinate cercetării ştiinţifice în ultimii cinci ani este
prezentată în Fig. 23.
Fig. 23

În ceea ce priveşte rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică măsurabile
prin publicaţii ştiinţifice trebuie menţionată că publicaţiile în reviste de specialitate
indexate în baza de date ISI, au ajuns la un număr total de 104 în anul 2013.
Distribuţia acestora pe ultimii 5 ani este detaliată în Fig. 24:
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Pentru o mai bună vizibilitate şi pentru a oferi şanse sporite şi tinerilor
cercetători să-şi publice rezultatele cercetărilor Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Craiova a sprijinit şi sprijină editarea câtorva publicaţii:
• Current Health Sciences Journal (indexat BDI)
• Romanian Journal of Morphology and Embryology( indexat ISI)
• Romanian Journal of Psychopharmacology (indexat BDI)
Trebuie menţionat ca în cursul anului 2013 a continuat procesul de indexare
a revistei Current Health Sciences Journal în noi baze de date internaţionale (Index
Copernicus, National Library of Medicine, Cite Factor, Scientific Web Plus, Index
of Quality Open Access Journals) pe lângă cele deja existente (Pubmed, Ebsco).
În sprijinul obţinerii rezultatelor menţionate anterior au contribuit şi
derularea cu succes a mai multor proiecte finanţate în cadrul POS-DRU, unul dintre
acestea fiind finalizat în această perioadă prin care au fost acordate burse doctorale
(incluzând mobilităţi ale tinerilor doctoranzi în instituţii de cercetare din UE).
În cursul anului 2013 au fost propuse spre finanţare în cadrul POSDRU
următoarele proiecte de burse doctorale si postdoctorale, UMF Craiova având
calitatea de partener:
- ID 133377 „Program de excelentă în cercetare doctorală şi postdoctorală
multidisciplinară în bolile cronice” având un buget de 1 169 022.41 lei
- ID 136893 „Parteneriat strategic pentru creşterea calităţii cercetării
ştiinţifice din universităţile medicale prin acordarea de burse doctorale şi
postdoctorale. DocMed.net_2.0” având un buget de 2 116 667.00 lei.
Numărul de doctoranzi sprijiniţi prin aceste 2 proiecte va fi de 40 iar numărul
de postdoctoranzi va fi de 35.
În prezent IOSUD UMF Craiova funcţionează cu un număr de 48
conducători de doctorat (din care în domeniul Medicină - 45, domeniul Medicină
dentară - 1, domeniul Farmacie - 2) şi 272 de doctoranzi (din care 265 cetăţeni
români şi 7 cetăţeni străini, 69 dintre doctoranzi fiind finanţaţi de la buget). În anul
2013 au fost susţinute 90 teze doctorat iar în 2014, 22 de teze până în prezent.
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CADRUL

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova are o istorie lungă şi
neîntreruptă în dezvoltarea calităţii, în luarea de măsuri proactive și pozitive în ceea
ce privește calitatea personalului didactic şi a proceselor educaţionale. În
universitate există atât măsuri interne cât și externe de asigurare a calității.
Calitatea educaţiei medicale si a tuturor activităţilor suport reprezintă de
mulţi ani un obiectiv strategic prioritar al UMF din Craiova.
Ca dovadă a eficienţei măsurilor de consolidare a calităţii din universitatea
noastră stau calificativele foarte bune obţinute la evaluările externe din ultimii ani.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a fost evaluată extern în
anul 2009 de ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
Învățământul Superior) obținând calificativul maxim: Grad de încredere ridicat
pentru calitatea activităților în planul educației în domeniul sănătății şi al cercetării
ştiinţifice.
Fig. 25
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În cursul anului univ. 2012 - 2013 s-a derulat evaluarea instituţională externă
efectuată de două entităţi diferite:
− de către experţii în educaţie medicală ai Universităţilor din Viena, Szeged
şi Liverpool pe probleme curriculare la nivelul Facultăţii de Medicină, care
au apreciat eforturile depuse în modernizarea curriculei;
− de către experţii EUA (European University Association) care au evaluat
următoarele criterii majore la nivel de universitate: misiune şi obiective,
programele educaţionale, evaluarea studenţilor, procesele de selecție,
reprezentare şi susţinere a studenţilor, personalul academic/administrativ,
mediul educaţional şi de cercetare, modalitatea de evaluare a calităţii
programelor de studii, managementul academic şi administrativ,
reactualizare continuă a programelor de studii şi a Sistemului de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii.
Rapoartele oficiale ale experților externi au fost elaborate şi transmise
instituţiei noastre şi cuprind atât punctele tari cât şi punctele slabe care au fost
identificate, precum şi sugestii şi recomandări de ameliorare ale celor din urmă.
Într-unul dintre aceste rapoarte, experţii evaluatori externi au concluzionat că
“facilitățile imobiliare, tehnice și de predare din UMF Craiova corespund nivelului
unei universități europene”. În domeniul calităţii, experţii EUA au avut comentarii
pozitive “echipa a fost impresionată de progresele înregistrate în acest domeniu și
de faptul că s-au realizat multe prin motivația universității. Echipa comentează
pașii pozitivi adoptați de universitate în ceea ce privește asigurarea calității și
recomandă universității să continue să aibă o direcție proactivă”.
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. Parteneriatul în
acest proiect a oferit universității noastre suport conceptual şi logistic în reforma
programei de învățământ.
După cum s-a prezentat la Cap. 2, toate programele de studii din cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova sunt acreditate, cu excepţia
programelor de studii Medicină – în limba engleză şi Farmacie – în limba engleză,
care au fost autorizate să funcţioneze începând cu anul univ. 2012-2013 şi 20132014.
Comisiile alcătuite la nivelul Facultăţilor de Medicină, Medicină dentară şi
Farmacie, precum şi la nivelul universităţii sunt în faza de finalizare a rapoartelor
de autoevaluare atât instituţională cât şi la nivelul programelor de studii Medicină,
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Medicină dentară şi Farmacie în vederea evaluării periodice de către experţii
ARACIS, care va avea loc în toamna anului 2014.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a implementat sistemul
de control managerial intern. Pe parcursul anului universitar 2013-2014 s-au
efectuat următoarele activităţi:
- actualizarea obiectivelor generale, numărul acestora fiind de 49;
- au fost identificați un număr de 42 indicatori asociaţi obiectivelor pentru
fiecare structură în parte din instituţie;
- numărul total de activităţi identificate este 243, din care un număr de 236 sunt
procedurabile;
- au fost actualizate/elaborate un număr de 196 de proceduri, celelalte 40
proceduri fiind în curs de elaborare;
- a fost actualizat Registrul riscurilor, fiind identificate şi înregistrate un număr
de 147 riscuri.
Pentru anul 2014 Comisia cu atribuţii în monitorizarea, coordonarea şi
îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control
intern/managerial, va acţiona în vederea:
a) definitivării procedurilor operaționale la toate structurile;
b) elaborării indicatorilor asociaţi obiectivelor pentru toate activitățile;
c) analizei permanente a riscurilor si revizuirea acestora.
În cursul anului universitar curent, Comisia de Evaluare si Asigurare a
Calităţii (CEAC) a finalizat elaborarea unui nou Ghid al calităţii care urmează să
fie supus dezbaterii şi votului Senatului UMFCV. Au fost elaborate, de asemenea,
procedurile de evaluare a disciplinei şi departamentului, care vor fi aplicate
începând cu anul universitar 2014-2015. În cursul acestui an au fost evaluate
(autoevaluare, evaluare de către studenţi, evaluare colegială) majoritatea cadrelor
didactice (peste 80%), calificativul de foarte bine având cea mai mare pondere.
Din punctul de vedere al asigurării calităţii, ne propunem în continuare
atingerea următoarelor obiective: perseverenţă în consolidarea culturii
instituţionale a calității, orientată spre excelenţă; leadership instituţional eficient,
eficace şi ferm; elaborarea şi implementarea unor proceduri nebirocratice de
evaluare a proceselor educaţionale şi de management desfăşurate în universitate;
valorificarea superioară a evaluărilor interne şi externe; constanţă şi tenacitate în
atingerea misiunii şi scopurilor asumate; creşterea vizibilităţii instituţiei prin
consolidarea şi promovarea imaginii de brand educaţional şi medical; analiza
onestă şi transparentă a calităţii proceselor în vederea identificării punctelor slabe şi
corectarea acestora; educarea tinerilor în respectul calităţii; schimburi
interinstituţionale în problema bunelor practici în domeniu.
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ETICII

În anul universitar 2012/2013, Comisia de Etică şi Deontologie Universitară
şi Ştiinţifică a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova a continuat
proiectele şi acţiunile prevăzute în planul de activităţi pentru această perioadă.
Conform indicaţiilor Codului de Etică a Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Craiova, pe parcursul anului universitar 2012/2013, Comisia a
continuat acţiunile de sensibilizare a comunităţii academice la subiectele de etică şi
deontologie, importante pentru creşterea calităţii în învăţământul universitar
medical craiovean.
Şi în acest an universitar, Comisia a avizat proiectele de studiu desfăşurate în
Universitatea noastră, atât pe cele desfăşurate de doctoranzii UMF din Craiova,
procedura fiind obligatorie la începutul tuturor cercetărilor, cât şi pe cele
desfăşurate de cadrele didactice şi de cercetare. În total, au fost avizate 36 de studii,
cea mai mare parte fiind cercetări pentru teza de doctorat.
Totodată, au fost avizate dosarele candidaţilor care activează deja în
Universitate şi care au participat la concursurile pentru ocuparea unor posturi
didactice, Comisia garantând pentru conduita etică şi deontologică a acestora în
baza documentelor scrise existente în bazele de date ale celorlalte structuri ale
UMF din Craiova.
Comisia a continuat colaborarea cu organizaţiile non-guvernamentale care au
drept scop lupta împotriva plagiatului, informându-le în legătură cu eforturile
noastre interne în această direcţie şi răspunzând solicitărilor de a investiga diferite
cazuri care le-au atras atenţia. Drept urmare, a fost îmbogăţită lista de site-uri şi
programe anti-plagiarism de pe pagina web a Comisiei, la care are acces întreaga
comunitate academică şi a fost extinsă baza de date cu materiale elaborate pentru a
promova principiile etice, mai ales onestitatea academică.
A fost aplicat un proiect creat în anul universitar 2011/2012 pentru
diseminarea noţiunii de etică a cercetării şi plagiat în rândul doctoranzilor,
masteranzilor, rezidenţilor, cadrelor didactice şi studenţilor din anii terminali.
Pentru fiecare grup-ţintă a fost respectată strategia de lucru: doctoranzii studiază
timp de un an în cadrul cursurilor obligatorii noţiunile de etică a cercetării; cadrele
didactice tinere şi rezidenţii beneficiază, în formarea psihopedagogică, de un modul
de etică a profesiei de cadru didactic precum şi noţiuni de etică a cercetării,
informaţii cuprinse şi în broşurile de pedagogie editate de Centrul de Educaţie
Medicală; studenţii din anii terminali şi masteranzii primesc instruire privind
evitarea plagiatului în timpul pregătirii lucrării de licenţă/disertaţie din partea
îndrumătorilor şi coordonatorilor.
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Începând din acest an universitar, Comisia a început organizarea unei baze de
date cu lucrările de licenţă şi disertaţie ale absolvenţilor UMF din Craiova, care vor
fi actualizate pe site-ul UMF la o secţiune specială.
Comisia a primit din partea Consiliului de Administraţie o sesizare privind
nereguli la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, semnalate de conducerea
FMAM, referitoare la desfăşurarea unui examen la anul I. În urma analizei cazului,
s-a stabilit că nu a fost respectată metodologia de examinare a studenţilor în
organizarea restanţelor din sesiunea iunie-iulie 2013, în sensul existenţei unor
neconcordanţe între planificarea şi susţinerea examenelor.
Activitatea Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară şi Ştiinţifică va
continua în direcţia promovării principiilor şi valorilor morale cuprinse în Codul de
etică şi deontologie profesională universitară şi a personalului de cercetaredezvoltare, prin proiecte care să asigure accesul la informaţie tuturor membrilor
comunităţii academice, precum şi la metodele de prevenire a încălcării acestuia.
7. SITUAȚIA POSTURILOR VACANTE
De la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 34/19 aprilie 2009 care viza măsuri de
raţionalizare a cheltuielilor în sectorul bugetar prin"îngheţarea" numărului de
posturi ocupate, cât şi prin aplicarea prevederilor art. 289 din Legea Educaţiei
Naţionale s-au vacantat până la data 20 aprilie 2014 un număr de 58 posturi de
cadre didactice, astfel:
- 19 profesori universitari;
- 15 conferenţiari universitari;
- 5 şefi lucrări universitari;
- 17 asistenţi universitari;
- 2 preparatori universitari.
Ca urmare a împlinirii vârstei legale de pensionare, în anul 2013 s-au
vacantat 3 posturi de cadre didactice (2 conferențiari universitari şi 1 şef de lucrări
universitar).
La nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova situaţia
posturilor vacante la 30.04.2014 este următoarea (Fig. 26):
Total posturi didactice
- la Facultatea de Medicină
- la Facultatea de Medicină dentară
- la Facultatea de Farmacie
- la FMAM

= 155, dintre care:
= 89;
= 28;
= 21;
= 17.
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Fig. 26
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Posturile didactice vacante au fost acoperite prin activitate de cumul şi plată
cu ora, efectuată de cadre didactice titulare, cadre asociate şi doctoranzi, astfel:
- în sem. I al anului univ. 2013-2014, din totalul de 134 de posturi au fost
remunerate 111 posturi;
- în sem. II al anului univ. 2013-2014, din totalul de 145 de posturi au fost
remunerate 118 posturi.
În urma desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din
ultima sesiune, începând cu semestrul întâi al anului universitar 2014-2015 vor mai
fi încadrate pe posturile scoase la concurs un număr de 39 cadre didactice astfel:
- 9 profesori universitari;
- 9 conferenţiari universitari;
- 17 şefi lucrări universitari;
- 4 asistenţi universitari.
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8. SITUAȚIA PROMOVABILITĂŢII STUDENŢILOR
Promovabilitatea medie a programelor de studiu oferite de către UMF din
Craiova a variat între 80,1%, pentru programul de studiu Medicină în limba engleză
și 95,7% pentru programul de studiu Asistență medicală generală.
La majoritatea programelor de studiu promovabilitatea a înregistrat valori de
peste 90%, doar două programe coborând sub această valoare. Programul de studiu
Medicină în limbă engleză este însă, doar la al doilea an, ceea ce explică valorile
mici ale promovabilității medii ale acestui program de studiu, valorile exprimând
indicii de promovabilitate ai anilor preclinici, de obicei mai scăzuţi.
În Fig. 27 - Promovabilitatea în cadrul programelor de studiu ale UMF din
Craiova

În Fig. 28 este prezentată promovabilitatea pe semestrul I al anului academic
2013-2014 pentru Facultatea de Medicină:
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Pentru programul de studiu Medicină promovabilitatea medie a fost de
90,5%, fiind păstrat trendul tradițional de creștere a valorilor promovabilității odată
cu creșterea anului de studiu. Astfel în anul 1 doar 1 din 4 studenți au reușit să
promoveze examenele (76%), în timp ce în anul 6 majoritatea studenților au
promovat examenele corespunzătoare anului terminal (95,4%).
Ciclul preclinic (anii 1-3) au prezentat o promovabilitate de 84,6% cu
aproape 10% mai mică față de anii 4-6 (93,5%).
Fig. 29 – Promovabilitatea pe ani de studii în semestrul I al anului
academic 2013-2014, pentru programul de studiu Medicină Dentară.

Fig. 30 – Promovabilitatea pe ani de studii în semestrul I al anului academic
2013-2014, pentru programul de studiu Tehnică Dentară.
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Fig. 31 – Promovabilitatea pe ani de studii în semestrul I al anului academic
2013-2014, pentru programul de studiu Farmacie.

Fig. 32 – Promovabilitatea pe ani de studii în semestrul I al anului academic
2013-2014, pentru programele de studiu ale Facultăți de Moașe și Asistență
Medicală.
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9. INSERȚIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR
S-a continuat aplicarea strategiilor de atragere a tinerilor bacalaureaţi spre
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, recunoașterea diplomelor și
libera circulație a profesiilor reglementate sectorial şi general în Uniunea
Europeană făcând constant 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 de pregătire prin rezidenţiat.
Anual se observă că numărul celor care sunt admişi în rezidenţiat este mai
mare decât numărul absolvenţilor programului de studii Medicină, 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 2013, un
număr de 249 de absolvenţi ai Facultăţii de Medicină din cadrul UMF Craiova au
ocupat un loc/post de pregătire în rezidenţiat.
În ceea ce priveşte creşterea inserţiei profesionale a absolvenţilor altor
programe de studii, a fost depus proiectul POSDRU cu ID140885 şi titlul „Sprijin
pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor de la
specializările medicină dentară şi tehnică dentară”, având un buget de 1 901 978.10
lei.
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