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Cod proiect CNFIS-FDI-2020-0139 

Titlu proiect 
3.0.Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii 
academice-CEMED2020 

Domeniul 
vizat 

Domeniul 5: Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării 
deontologiei şi eticii academice 

 
 

M E T O D O L O G I E 
 

de selecție a 27 de persoane cu statut de cadru didactic din cadrul Universității de 
Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași 

în vederea finanţării participării la cursuri de pregătire psiho-pedagogică 
în cuantum de maxim 2000 lei 

 

A8. Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice din Universitate prin finanţarea participării 

cadrelor didactice la cursuri de pregătire psiho-pedagogică:iul-18dec2020. Se are în vedere 

încurajarea cadrelor didactice către performanţă academică prin finanţarea cursurilor de 

pregătire psihopedagogică sau postuniversitară pentru 27 de persoane. 

 
  Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, prin creşterea gradului 

de conştientizare a comunităţii academice privind deontologia şi etica academică precum şi 

întărirea semnificaţiei instrumentelor etice în vederea creşterii calităţii actului didactic şi a 

activității de cercetare în UMF ”Grigore T. Popa” din Iaşi. 

  Selecţia personalului didactic care va beneficia de decontarea participării la cursuri de 

pregătire psiho-pedagogică sau postuniversitară, în cuantum de maxim 2000 lei, se realizează în 

cadrul activităţii A8. în perioada iulie – decembrie 2020.  

 
Selecția grupului țintă: Se vor selecta 27 de cadre didactice ale Universității de Medicină și 
Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași în ordinea cronologică a înscrierii în grupul ţintă. 
 
Condiții de eligibilitate:  
Pentru a putea fi înscrisă în grupul țintă al proiectului, o persoană trebuie să îndeplinească 
simultan, la momentul înscrierii, următoarele condiţii: 
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- să deţină calitatea de cadru didactic în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. 
Popa” din Iași (adeverinţă de salariat); 

- să solicite decontarea pentru cursurile de pregătire psiho-pedagogică demarate începând cu 
luna iulie 2020 (formularul de înscriere accesat online); 

- să poată face dovada cu acte specific înscrierii, respectiv, plăţii cursului pentru care se 
realizează decontarea (copie conform cu originalul după Contractul de studii, factura 
emisă pe numele titularului). 

 
Înscrierea se face prin: 
- completarea formularului online postat pe site-ul Universității, în secțiunea Noutăţi, 

https://www.umfiasi.ro/ro/noutati 
 

- prezentarea documentelor doveditoare:  
o copie conform cu originalul după contractul de studii,  
o factura emisă pe numele titularului, 
o copie conform cu originalul CI/BI, 
o copie conform cu originalul documente doveditoare nume (dacă este cazul) 

 
Vor fi înregistrate în proiect primele 27 de persoane eligibile, în ordinea înscrierii. 
 

Calendarul selecției este următorul: 

- Completarea online a formularului pentru decontare: termen limită – 30.10.2020; 

- Anunțarea rezultatelor selecției: 02.11.2020. 

 

Manager de proiect, 

Prof. univ. dr. Ioan Beatrice-Gabriela 

 

Întocmit, 

Responsabil implementare, 

Af. Răcoare Felicia-Cătălina 

 

Responsabil grup țintă, 

Af. Călin Ana 
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