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In 13 aprilie 2019, impreuna cu Dna Prof.dr. Alina Pascu, am organizat 

Simularea examenului de admitere printr-un test grila cu tematica dubla, de biologie si 

chimie. Numarul de candidati la Simulare (Medicina si AMG) a depasit 200 de potentiali 

candidati pentru admiterea din luna iulie.    

In 15-18 aprilie 2019, am organizat impreuna cu dl. Prof.dr.Petru Ifteni Sesiunea 

cercurilor stiintifice studentesti ce a cuprins 3 sectiuni: discipline preclinice, specialitati 

chirurgicale si specialitati medicale. Participarea studentilor a fost destul de redusa, 

ceea ce ne-a semnalat faptul ca anul urmator toti studentii anilor terminali trebuie sa-si 

sustina in cadrul rezonabil al SCSS lucrarea sau o parte din lucrarea de Diploma; 

anuntul acestei activitati obligatorii a fost facut din nou in luna octombrie, dupa 

inceperea anului universitar, ca studentii sa-si poata pregati din timp lucrarea de 

Diploma si participarea la SCSS din primavara lui 2020. 

In luna aprilie 2019 a fost realizata si o schimbare la nivelul conducerii Facultatii 

de Medicina, Prodecan didactic fiind numita dna Sef lucrari dr. Andrea Neculau. 

Fiind coordonator de specializare al programului de studii Medicina (cu dorinta 

exprimata repetat ca e nevoie de cresterea calitatii verificarii cunostintelor, scaderea 

fraudei la examene, etc) am propus Consiliului Profesoral , propunere validata prin vot 

unanimitate,  ca examinarea orala sa fie obligatorie la disciplinele de baza ce alcatuiesc 

si structura de baza a unui Spital General – conform Legii 95/2006 modificata: Medicina 

Interna, Chirurgie Generala, Pediatrie, Obstetrica-Ginecologie. 

 

Continuand demersurile incepute cu circa 2 ani inainte, am initiat procesul legal 

al implementarii programului de studii Medicina Traditionala Chineza – program de 

Master in limba engleza. Cu ocazia deplasarilor in China, atat eu, cat mai ales dl. 

Rector I. Abrudan, cu sprijinul nemijlocit si neconditionat al Dlui Ambasador Basil 

Constantinescu, am pus bazele unor colaborari promitatoare cu Universitati de MTC din 

China (Shenyang, Taiyuan, Shandong).  

Sprijinul exceptional si constant din partea Excelentei sale Dl. Ambasador Basil 

Constantinescu si al sotiei sale Dna Diana Constantinescu carora le multumesc si pe 



aceasta cale, s-a concretizat in cea mai speciala si extrem de concreta colaborare pe 

care am dezvoltat-o cu Universitatea de Medicina Traditionala Chineza din Beijing, 

BUCM – Beijing University of Chinese Medicine. In februarie 2019 era deja semnat 

Contractul de colaborare dintre cele 2 universitati. A urmat o perioada de schimburi 

intense de informatii si prevederi legislative legate de rigorile invatamantului academic 

in cele doua tari, aduse in atentie de fiecare partener in parte. Dupa agrearea de catre 

BUCM a planului de invatamant si a perioadelor acoperite de procesul de predare si a 

perioadei de practica specifica posibil a fi efectuata la Beijing (semestrul 4), am trimis 

dosarul de evaluare a Masterului de MTC la ARACIS. La sfarsitul lunii mai a sosit si 

vizita reprezentantilor Comisiei ARACIS; primind acceptul de functionare pentru o 

formatiune de studiu de 20 de studenti la un Master de 4 semestre in limba engleza, in 

luna septembrie s-a organizat admitere (27 de candidati pe 20 de locuri), iar din 10 

octombrie a sosit deja prima profesoara de TCM, cu activitate predilecta de predare pe 

Istoria Medicinii traditionale Chineze , acupunctura, principiile de diagnostic in MTC. 

Pana in prezent, pot spune ca studentii sunt multumiti, iar partenerii chinezi de 

asemenea; la aceasta stare pozitiva de lucruri, se mai adauga si atitudinea responabila 

a celor din Beijing care au fost dispusi –nu o data-  sa propuna coordonatorului de 

Master MTC – Prof.dr. Lorena Dima delegarea unui numar dublu de profesori care sa 

sustina teaching activity si in cadrul orelor de seminar si LP. 

 

In luna iulie 2019 a fost organizat concurs de admitere pentru toate cele 4 

specializari ale Facultatii de Medicina. La programele de licenta pentru asistente 

medicale (AMG, AML, BFKT) concurenta a fost in medie de 1,5-2 candidati pe loc, mai 

multi la BFKT), iar la Medicina generala concurenta a fost de 14 candidati pe loc 

bugetat si 10 candidati pe toate locurile. Cifra aceasta de candidati la Medicina este 

magulitoare pentru o Facultate mica de medicina, peste numarul de candidati ai UMF-

urilor din tara. Numarul mare de candidati la admitere la Medicina brasoveana nu este 

in accord insa si cu interesul de a studia la Brasov al acestor candidati, multi dintre ei 

folosesc aceasta admitere la Brasov (organizata in alta zi fata de marile UMF-uri din 

tara) pentru a se testa si pentru a-si asigura un loc in cazul  unui esec la admiterea la 

UMF-urile mentionate (Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova,etc). De mentionat in acest 



sens ca procentul de retrageri din prima lista cu admisi a fost, din nou, de aproximativ 

75%. Totusi, selectati in compania unor candidati foarte buni, studentii anului 1 generati 

de o admitere cu asemenea concurenta, sunt mai competitivi fata de studentii selectati 

printr-o admitere organizata in aceeasi zi cu UMF-urile (concurenta este atunci la 

Brasov de 2,5-3 /loc) 

  

In luna septembrie 2019, au avut loc concursurile de promovare cadre didactice, 

apoi dupa 12 septembrie 2019 s-a organizat examenul de Licenta la specializarile 

Medicina generala, Asistenta Medicala Generala, Balneo-fizio-kineto-terapie si 

Laborator Clinic, promovabilitatea fiind aproape 100 % pentru toate specializarile 

mentionate. La Licenta Medicina, s-au prezentat 101 studenti, toti participantii la 

examen de Licenta Medicina fiind promovati. Tot in septembrie, dupa Licenta 

organizata si pentru cei de la Masterul de Paliatie si cel al Politicilor de Sanatate, s-a 

organizat si admiterea la Doctorat, iar dupa aceasta s-au organizat interviurile de 

selectie pentru Masterele sus-amintite. 

 

In luna decembrie 2019, cu o intarziere cauzata de alegerile prezidentiale, 

absolventii de Medicina Generala au sustinut Concursul National de Rezidentiat. 

Rezultatele au fost foarte bune, ajutate mult si de decizia Ministrului Sanatatii de a 

suplimenta cu 500 de locuri numarul – oricum mare – de locuri scoase la rezidentiat. 

Din datele pe care le avem la acest moment, 86% dintre absolventii MD ai promotiei 

2019 s-au inserat imediat in piata muncii din sistemul de sanatate romanesc sau strain 

– prin rezidentiat in Romania sau angajare imediata in Germania-3).  

 

Studentii nostri, ca si cadrele noastre didactice au apelat la Programele Erasmus 

ale Universitatii Transilvania. 3 cadre didactice au folosit Bursa Universitatii Transilvania 

(care se castiga prin competitie bi-anuala la nivelul Universitatii) pentru stagii in 

strainatate. 

Facultatea de Medicina a Universitatii Transilvania din Brasov a fost co-

organizatoarea a numeroaselor manifestari stiintifice nationale si internationale, 

urmatoarele cadre didactice prestigioase ale Facultatii de Medicina Brasov fiind 



organizatori: Conf. Dr. Oana Falup Pecurariu, Conf.dr. Cristian Falup-Pecurariu, Conf.dr.fiz. 

Monica Florescu, Prof. dr. M.A.Moga, Sef lucrari dr. Rosana Manea, SL dr. Andrea Neculau, 

Conf. dr. Daniela Mosoiu, Prof. Dr Alina Pascu. 

Nu a fost inca reluata activitatea de pregatire a Congresului studentilor si tinerilor 

medici (Kronmed 2020), desi au existat discutii preliminare intre mine si studentii din 

ASSM. Imaginea pozitiva a Facultatii de Medicina Brasov prin organizarea cu succes a 

primei editii Kronmed m-a  facut sa insist in pastrarea acestei initiative de crestere a 

vizibilitatii nationale a facultatii noastre. 

Pe parcursul anului in analiza, cadrele didactice de la Facultatea de Medicina au 

publicat un numar important de articole ISI in reviste prestigioase cu factor mare de 

Impact ( Ioana Agache, Ifteni P, Moga MA, Dima L, Rogozea L, Pascu AM, Andrea 

Neculau, Diana Tint, C. Anastasiu, Florescu Monica, Irimie M, Rosana Manea, etc).  

Studentii de la licenta si masterat au fost cuprinsi in actiuni stiintifice in tara si in 

strainatate.  

In luna februarie 2020 am organizat examen de licenta pentru studentii care nu au 

promovat acest examen in septembrie 2019 (specializarea Laborator Clinic). 

 

Situația relației cu studenții  

S-a urmărit o permanenta si eficienta comunicare bidirecțională cu studenții, prin 

informări, discuții transparente, implicarea tutorilor de an, dar și prin cooptarea 

studentilor în activitățile Facultății de Medicină dupa cum urmeaza: 

- invitarea studentilor reprezentanti de an (mai ales anii terminali) ai tuturor 

specializarilor la sedintele Consiliului Facultatii. 

- participarea studentilor in calitate de organizatori la Simularea admiterii in 

aprilie 2019 

- Indeplinirea solicitarilor studentilor medicinisti ai celor 2 asociatii studentesti cu 

privire la suportul organizarii intalnirilor membrilor acestor Asociatii: ASSM si Societatea 

studenteasca de Chirurgie din Romania, sucursala Brasov. 

- implicarea studentilor de la toate specializarile facultatii in programul de 

prezentare a Facultatii de Medicina Brasov “Scoala altfel” 



- coordonarea studenților pentru pregătirea Conferinței ”Abolvenții în fața 

companiilor” 

 - Încurajarea studenților facultății de a participa la toate concursurile sportive 

organizate de Universitatea Transilvania din Brașov 

- Distribuirea locurilor în taberele studențești (coordonatori Conf.dr. Ioan 

Scarneciu,  Secretara sefa Facultate Loredana Taut). 

- Procesul de Cazare în cămine s-a desfasurat in conditii optime in coordonarea 

Conf.dr.Ioan Scarneciu, prodecan cu activitatea studenteasca. 

- Sub coordonarea Prodecanului cu studentii (Conf.dr. I. Scarneciu), s-au acordat 

in limitele legii urmatoarele tipuri de burse: de merit, burse de studiu, burse sociale, 

burse sociale ocazionale, bursă master merit, burse master studiu, burse master 

sociale, Burse master sociale ocazionale. 

 

 

Prof.dr. M.A Moga 

Decan 

 

 

 


