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UMF Iași, pe primul loc între universitățile de medicină și farmacie din țară în ceea ce 

privește banii primiți pentru proiecte de dezvoltare instituțională 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (UMF Iași) va primi finanțare pentru toate cele 

șase proiecte depuse în competiția națională FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) pentru 2018, în 

valoare de 1.365.000 lei. 

Făcând o comparație cu celelalte Universități de Medicină și Farmacie din țară, UMF Iași se situează pe 

primul loc atât în privința numărului de proiecte aprobate cât și a sumei totale primite pentru finanțarea 

proiectelor: 

 

 
UMF 

Nr proiecte 

depuse 

Nr proiecte 

finantate 

Suma totala 

finantata 

1 UMF “Grigore T. Popa” din Iasi 6 6 1.365.000 

2 UMF “Carol Davila” Bucuresti 5 5 824.000 

3 UMF Tg. Mures 6 4 1.264.000 

4 UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca 6 3 708.000 

5 UMF “Victor Babes” Timisoara 5 2 439.000 

6 UMF Craiova 3 0 0 
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Domeniul 
Punctaj 

UMF Iasi 

UMF Iași în 

clasamentul 

general 

UMF Iași în 

clasament 

UMF-uri 

Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii 

sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea 

ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele 

privitoare la consilierea și orientarea în carieră);  

86,17 10 din 42 1 din 5 

Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din 

România;  
83,33 26 din 44 3 din 5 

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor 

botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică 

și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din 

cadrul universităţilor;  

79,25 21 din 35 3 din 5 

Domeniul 4: înființarea și susținerea activităților societăților 

antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor; 
76,83 27 din 36 1 din 4 

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a 

respectării deontologiei și eticii academice; 
81,00 25 din 41 4 din 6 

Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități. 91,67 5 din 41 1 din 6 
 

La nivelul Centrului Universitar Iași, situația este următoarea: 

 

 

Universitate 

Nr 

proiecte 

depuse 

Nr proiecte 

finantate 

Suma totala 

finantata 

1 Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iasi 6 6 1.913.000 

2 Universitatea “Al. I Cuza” Iasi 6 6 1.705.000 

3 USAMV “Ion Ionescu de la Brad” Iasi 6 6 1.653.000 

4 UMF “Grigore T. Popa” din Iasi 6 6 1.365.000 

5 Universitatea de Arte “George Enescu” Iasi 2 1 50.000 
 

Competiția FDI 2018 este coordonată de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior 

(CNFIS), care a evaluat și selectat proiectele depuse de universități. În total, universitățile de stat au 

propus un numar de 239 astfel de proiecte, fondul alocat de Ministerul Educației Naționale fiind de 44,38 

milioane de lei, mai mare decât anul trecut când a fost de 23,5 milioane lei. 

 

 În ceea ce privește proiectele depuse de UMF Iași, acestea continuă domeniile din anul anterior:  

 Creșterea echității sociale în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul 

superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră) 

 Internaționalizarea învățământului superior din România 

 Creșterea capacității instituționale 

 

Pe lângă proiectele care vizează continuarea unor inițiative demarate în anul precedent, conducerea 

Universității urmărește și o serie de acțiuni noi, cum ar fi: 

 Asigurarea funcționării în bune condiții a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a 

activităților didactice, din cadrul universităţilor 
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 Inființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul 
universităţilor; 

 Imbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice; 

 Susținerea cercetării de excelență din universități. 
 

Anul trecut, UMF Iași a obținut în competiția FDI 2017 o finanțare de 545.000 lei iar anul acesta, totalul 

este de 1.365.000 lei. 

 

 

 

 

*** 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost fondată în 1879, fiind una dintre cele mai 

vechi instituții de învățământ superior din România. UMF Iași face parte din Grupul celor 12 Universități de Educație 

și Cercetare Avansată. Cele patru facultăți – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea 

de Farmacie și Facultatea de Bioinginerie Medicală – sunt acreditate de Asociația Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior (ARACIS) iar managementul educațional instituțional este certificat de forul european de 

evaluare European University Association (EUA) - Institutional Evaluation Programme (IEP) și de Consiliul 

Internațional al Decanilor Facultăților de Medicină de Expresie Franceză (CIDMEF). Dintre cei 11.759 de studenți, 

masteranzi, doctoranzi și rezidenți ai săi (8.717 studenți, 317 masteranzi, 341 doctoranzi și 2.384 rezidenți), 2.466 

provin din 52 de țări altele decât România, ceea ce face Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din 

Iași cea mai cosmopolită instituție de învățământ superior din estul Europei.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este singura instituţie de învăţământ medical românesc 

cotată în topul realizat de Times Higher Education World University Rankings 2017-2018. La indicatorul 

vizibilitatea academică la nivel internațional, UMF Iași se situează pe primul loc în țară și în primele 500 de universități 

din lume (locul 428). 

 

 


