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Salut! 

 

Mă numesc Robert și mă bucur să te cunosc. 

Eu voi fi îndrumătorul tău în acest an, scopul 

meu fiind de a face cât mai plăcută trecerea la 

acest nou capitol din viața ta. 

 

Pentru început, ai primit o mică broșură 

intitulată „Ghidul studentului farmacist”, în 

care vei găsi toate informațiile necesare 

pentru începutul călătoriei tale. 
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CUVÂNTUL DECANULUI FACULTĂȚII DE FARMACIE 

 

Dragi Studenți, 

 

 

Porțile Facultății de Farmacie se deschid din nou 

pentru a primi cu încredere o nouă generație de studenți și 

pentru a se bucura de reîntoarcerea colegilor mai mari. 

Vă doresc „Bine ați venit / revenit!” și vă urez să 

aveți un an cu multe reușite și împliniri atât în plan 

profesional cât și în plan personal. 

Ați ales să vă formați într-o profesie nobilă, 

frumoasă, ce implică o mare responsabilitate socială. Alături 

de colegii dumneavoastră medici, aveți în grijă siguranța și 

viața semenilor voștri. Acest gând trebuie să vă urmeze atât 

în facultate, cât și ulterior în profesie. Trebuie sa fiți conștienți că de pregătirea dumneavoastră 

profesională depinde viața unui om, ceea ce vă obligă să fiți cei mai buni studenți și cei mai buni 

farmaciști. Vă adresez rugămintea să iubiți și să respectați profesia pe care ați ales-o și să luptați 

pentru păstrarea imaginii farmacistului dedicat meseriei sale. 

Anatol France spunea că „Pentru a realiza lucruri mari trebuie să și visăm, nu numai să 

facem, trebuie să și credem, nu numai să plănuim”. Vă îndemn să visați, să credeți, să plănuiți și 

să luptați pentru a vă transforma visuri în realitate. 

Școala și educația reprezintă o lungă căutare spre cunoaștere, spre descoperirea sinelui, 

spre dezvoltarea personalității umane, spre promovarea adevăratelor valori. Vă doresc să vă 

găsiți drumul spre împlinirea profesională, călăuziți fiind de adevăratele valori ale societății, pe 

care sperăm să le găsiți și în cadrul Facultății de Farmacie. 

Vă doresc tuturor sănătate, liniște și multe realizări în viața de student pe care abia o 

începeți. Mult succes! 

 

Prof. dr. Lenuța Profire 

Decan al Facultății de Farmacie 
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Cuvântul Președintelui Societății Studenților Farmaciști Iași 

 

Dragi viitori colegi, 

 

Încep prin a vă dori un călduros “bine ați venit” la 

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității “Grigore 

T. Popa” Iași și implicit în rândul studenților farmaciști. 

Totodată vă doresc un prim an universitar ușor, plin de 

experiențe memorabile și realizări frumoase.  

Vă felicit pentru curajul de care ați dat dovadă, 

alegând această carieră onorabilă și devenind astfel 

specialiștii medicamentului de care societatea are nevoie.  

Sper că vă veți găsi motivația necesară să faceți 

față diferitelor situații la care veți fi personaje principale 

și să o păstrați pe parcursul celor 5 ani de studenție; ani în care veți contura profilul unui 

“farmacist de 5 stele”, trecut prin filtrul personal. Să vă bucurați de toate experiențele pe care le 

veți avea, să acceptați toate provocările și oportunitățile oferite pentru o dezvoltare personală și 

profesională care vor schița portretul farmacistului de succes. 

Echipa SSFI, în numele căreia vă adresez aceste gânduri și pe care o reprezint cu o 

mândrie pe care nu am cuvinte să o descriu, este pregătită să vă ajute la “despachetarea 

bagajelor” pline de vise, dorințe, așteptări dar și la consolidarea acestora. Ne dorim să regăsiți, 

prin intermediul familiei SSF, căldura familială de care aveți nevoie și să facilităm tranziția la 

cea mai frumoasă perioadă a vieții: studenția.  

Sperăm să facem această experiență una completă și de neuitat, așa cum au perceput-o 

atâtea generații de studenți, având alături familia SSFI, care a ajutat la formarea unor oameni 

frumoși ce s-au ghidat după o dorință comună: aceea de a schimba și îmbunătăți viitorul.  

Vă doresc sa aveți o studenție așa cum ați plănuit-o și să deveniți adevărați SSF-iști 

pentru că, “ceea ce facem pentru noi, moare o dată cu noi; ceea ce facem pentru ceilalți rămâne 

nemuritor”. 

 

Andreea Gherasim 

Președinte SSFI 
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 Ca să putem să începem cu adevărat aventura trebuie, mai întâi, să trecem de niște mici 

formalități: 

1) Contractul de studii  

Pentru a fi cu adevărat student la facultatea de farmacie, trebuie să completezi un Contract de 

studii și o Fișă de înscriere.   

Contractul de studii stabileşte termenii relaţiei dintre studenţi şi 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, drepturile şi 

obligaţiile fiecărei părţi. Acesta trebuie completat de fiecare student în 

câte 2 exemplare la începutul primului an și reprezintă înmatricularea 

studentului în cadrul facultății. Cele 2 exemplare trebuie predate 

Secretariatului pentru a fi semnate de Conducerea Universității. Unul 

dintre exemplare va fi ulterior înapoiat studentului. 

În anii 2 – 5 se vor semna doar acte adiționale la contractual de studii 

așa că nu pierdeți copia pe care o primiți. 

Fișa de înscriere se completează anual, într-un singur exemplar care 

trebuie ștampilat de către biblioteca UMF. 

Aceste documente se găsesc și pe site-ul UMF IASI. 

De reținut!  

 Contractul se completează în 2 exemplare; 

 Pe fiecare pagină a contractului va trebui să scrii de mână „Citit și asumat” și să semnezi; 

 Fișa de înscriere se lasă la ștampilat la bibliotecă și se ridică următoarea zi; 

 Procesul de înscriere este obligatoriu pentru toți studenții admiși la facultate iar necompletarea 

actelor până la termenul dat de către secretariat atrage automat exmatricularea studentului 

(valabil pentru toți anii de studiu). 

 

2) Cazare 

Acum că ne – am înscris la facultate este timpul să vedem unde ne cazăm. Universitatea 

pune la dispoziția studenților un număr de 6 cămine În căminele UMF Iaşi pot locui studenţi ce 

nu au reşedinţa în municipiul Iaşi. Înscrierile pentru locuri de cazare în cămine se vor realiza 

electronic în luna august a fiecărui an universitar, urmând ca rezultatele finale să se afişeze în 

luna septembrie. În perioada înscrierilor, studenţii vor opta pentru locurile de cazare în ordinea 
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preferinţelor. Clasamentul se va realiza ţinând cont de media de admitere, pentru studenţii anului 

I, iar pentru studenţii anilor II, III, IV, V se ține cont de punctajul obţinut în anul anterior.  

           Cazările sunt făcute de către Biroul Executiv de Cazare (B.E.C.). Acesta este format din:  

 câte un student cazat deja în căminele UMF, desemnat de organizaţiile studenţeşti 

recunoscute de Senatul Universităţii,  

 şeful Serviciului Facilităţi Studenţeşti şi 

 Prodecanul facultății.  

           Biroul Executiv de Cazare este organismul ce supraveghează întreaga activitate din 

cămine. Aceștia comunică cu responsabilii de cămin şi cu studenţii cazaţi și încearcă să rezolvare 

diversele probleme ce pot apărea cu privire la cazarea studenţilor. De aceea, pentru orice 

problemă cu care te confrunţi te poţi adresa responsabilului de cămin/palier, B.E.C., sau 

Serviciului Facilităţi Studenţeşti. 

          Responsabilul de cămin este ales anual de către studenţii cazaţi în acel cămin prin vot 

direct şi secret. Procesul de alegeri este supravegheat de Biroul Electoral Central alcătuit din 5 

studenţi membri ai Senatului Universităţii de Medicină si Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi. 

          La sfârșitul fiecărei luni se pot depune cereri de transfer sau de cazare în căminele UMF. 

Cererile se depun direct la Serviciul Facilități Studenți aflat la parterul căminului E5. 

          Studenții cazați în căminele UMF au obligația de a avea viză de flotant, care să ateste că 

sunt cazați în cămin. Aceasta se lipește pe spatele buletinului și vă oferă drept de vot la alegerile 

electorale în municipiul Iași. Viza se poate pune fie la administratorul căminului la începutul 

anului universitar (se vor posta anunțuri la intrările în cămine cu mai multe detalii) fie la oficiul 

pentru evidența populației (aflat în Iulius Mall etajul 2). Acest proces durează aproximativ o 

săptămână, timp în care veți avea buletinul predat (nu veți putea condue sau beneficia de 

reducerea la CFR). 

Condiţii în cămine: 

 Căminul T22 are camera tip garsonieră (fiecare camera are bucătărie proprie, baie proprie). 

Camerele sunt dotate cu mobilier nou, plită electrică, maşină de spălat şi în ele locuiesc câte 

2 studenţi. Căminul cuprinde trei scări dintre care una pentru studenţii căsătoriţi (scara A). 

 Căminele E5 şi 1 Mai B au în dotare: oficii bucătării, oficii spălătorii şi săli de lectură. 

Camerele au grup sanitar propriu şi locuiesc câte 2 persoane în cameră. În căminul E5 există 

şi 4 camere în care locuiesc câte 3 persoane. 

 Căminele 1 Dec. Pav.9, 1 Dec. Pav.10 și E1 au grup sanitar comun (pe hol), un oficiu 

bucătărie, un oficiu spălătorie, o sală de lectură şi locuiesc câte 3 persoane în cameră. 
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         Regia de cămin se plăteşte lunar, iar tarifele căminelor sunt următoarele: 

 T22 – 480 lei /loc 

 1 Mai B – 370 lei/loc 

 E5 – 280 lei/loc 

 C9 și C10 – 200 lei/loc 

 E1 – 280 lei/loc 

         Pentru studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice şi pentru bursieri ai statului roman (cu 

subvenţie dublă), tarifele sunt urmatoarele:  

 T22 – 480 lei/loc,  

 1 Mai B- 300 lei/loc 

 E5 - 200 lei/loc 

 C9 și C10 – 125 lei/loc 

 E1 – 200 de lei/loc 

         Pentru studenții la taxă, tarifele căminelor sunt 

următoarele: 

 T22 – 480 lei /loc 

 1 Mai B – 480 lei/loc 

 E5 – 380 lei/loc 

 C9 și C10 – 300 lei/loc 

 E1 – 350 lei/loc 

 

În acest an, reprezentantul Facultății de Farmacie în Biroul Executiv de Cazări este Alexandra 

Tudorache. Dacă ai orice întrebare legată de cazarea în căminele UMF, nu ezita să vorbești cu ea. 

 

 

3) Carnetul de student şi legitimaţia de transport 

Aceste documente sunt oficiale la nivel nețional și sunt trimise la începutul fiecărui an de la 

București către toate universitățile din țară. Pentru ridicarea acestor 2 documente (spre sfârșitul 

lunii octombrie), fiecare student va trebui să aducă 2 fotografii tip buletin pe care să le predea 

Secretariatului Facultăţii. Atât carnetul de student, cât şi legitimaţia de transport se vor aduce la 

începutul fiecărui an la Secretariat pentru a fi vizate. Acestea reprezentând dovada statutului de 

student și îți oferă diferite beneficii, cea mai cunoscută fiind reducerea de 50% la orice călătorie 

cu trenul 

 



 

13 
 

  

Cum funcționează 

facultatea? 
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1. Ce reprezintă creditele și punctele de credit? 

Nu știu de tine dar eu și acum îmi aduc aminte de profesoara de franceză din liceu care 

spunea: „Materia mea este la fel de importantă ca Limba 

Română, poate chiar mai importantă așa că puneți mâna și 

învățați asiduu!”. (ca fapt divers, nu știu boabă de franceză, și 

nici nu mi-a trebuit).  

De ce ți-am zis povestea asta? La facultate, fiecare 

disciplină are asociat un număr de credite pe fiecare semestru. 

Aceste credite, după fiecare sesiune, se vor înmulți cu nota pe 

care o iei la disciplina respectivă și reprezintă punctele de 

credit obținute. Cu punctele de credit de la toate disciplinele se 

face „media” ta finală și ulterior clasamentul anual. 

Dacă te-am zăpăcit, hai să încercăm un exemplu practic: 

 în acest semestru disciplina de Botanică farmaceutică are 7 

credite, disciplina de Chimie Anorganică are 6 credite iar 

disciplina de Anatomie are 3 credite;  

 să spunem că obții notele 7 la botanică, 7 la chimie și 10 la 

anatomie și se pune întrebarea câte puncte ai obținut; 

 înmulțind nota obținută cu creditele respectivei discipline 

vom vedea că la botanică ai obținut 49 de puncte de credit, la 

chimie 42 și la anatomie 30. 

 observăm astfel că deși la botanică și la chimie notele sunt 

identice, ele au valoare diferită în final, iar nota la anatomie, 

deși mai mare decât celelalte, în final a valorat cel mai puțin. 

 

Atenție!: Deși unele materii oferă puncte mai puține decât altele, acestea nu trebuie sub 

nicio formă neglijate. Dacă din povestea mea din liceu am tras concluzia că franceza nu mi-a 

folosit la nimic, la facultate nu se mai aplică. Atât în anii de facultate, cât și în viitoarele voastre 

cariere, vă veți întâlni cu noțiuni diverse pe care ar fi bine să le înțelegeți din timp.  

În fiecare semestru, totalul de credite este de 30 (cu un maxim posibil de 300 de 

puncte/semestru).  

2. Ce înseamnă să pici un examen? 

Cu siguranță ai auzit vreodată replica: „studentul fără restanță e ca ușa fără clanță” sau 

„primii 4 ani sunt grei, până treci de anul 3”. Vreau să îți spun că nu e așa, am avut și eu două 

restanțe pe care le-am trecut ulterior. Un examen picat nu este un sfârșit de drum ci, doar un 

obstacol care, odata depășit, te va face mai puernic.  
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Când vine vorba de puncte, se schimbă puțin povestea. În cazul în care nu promovezi un 

examen (dacă nu te-ai prins încă, un examen nu se promovează când obții notă sub 5) creditele 

acelui examen devin credite restante. Pentru a promova anul trebuie să ai sub 15 credite restante 

acumulate. Aceste credite restante vor rămâne cu tine până vei reuși să promovezi examenul 

picat.  

De exemplu, să spunem că în primul an pici 2 examene care valorează 7, respectiv 6 

credite. În mod automat punctele de credit asociate acestor examene sunt egale cu 0, iar tu ai 

adunat un total de 13 credite restante. Deoarece ai sub 15 credite restante, poți trece în anul 

următor, însă va trebui să susții din nou cele două examene în sesiuni speciale iar când le vei 

promova, totalul creditelor restante va scădea. 

În nefericitul caz în care depășești 15 credite restante (la finalul sesiunii extraordinare), 

nu vei putea trece în anul următor și vei intra în ceea ce se numește an complementar. În anul 

complementar vei reface laboratoarele și cursurile materiilor picate în anul precedent și în plus, 

îți vei alege câteva materii din anul următor (pentru a ajunge la totalul de 30 de credite / 

semestru). 

EXEMPLU 

La finalul anului 1 avem următoarea situație: 

Disciplina Credite Nota Puncte de credit Credite restante Total credite 

restante 

Botanică 7 6 6x7=42 - 0 

Fizică 6 4 0 4 4 

Anatomie 4 10 4x10=40 - 4 

 

 Observăm o restanță la fizică dar totalul creditelor restante este mai mic de 15 deci 

studentul poate promova în anul 2.  

La finalul anului 2 avem următoarea situație: 

 

Disciplina Credite Nota Puncte de credit Credite restante Total credite 

restante 

Chimie Organică 7 4 0 7 11 

Fizică (din anul 1) 6 5 0 0 7 

Chimie Analitică 8 9 8x9=72 0 7 

 

 Se vede că odată ce studentul a promovat examenul restant, totalul creditelor restante a 

scăzut și acest lucru îî permite să promoveze anul. 

 La finalul anului 3 avem următoarea situație: 

Disciplina Credite Nota Puncte de credit Credite restante Total credite 

restante 

Chimie Organică 

(din anul 2) 

7 4 0 7 7 

Biochimie 6 4 0 6 13 

Farmacognozie 6 9 6x9=54 0 13 
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 Un examen restant poate să rămână restant mai mult de un an. Creditele restante nu vor 

crește dacă același examen este picat de mai multe ori, însă se vor cumula cu alte restanțe. Sper 

că am reușit să clarific acest aspect și îți urez cât mai puține restanțe! 

 

 

Tipuri de sesiuni 
 sesiunea ordinară nr. 1 – la finalul primului semestru, în luna ianuarie. Are 3 săptămâni și 

se susțin examenele de pe primul semestru. Este urmată de o săptămână de vacanță. 

 Sesiunea ordinară nr. 2 – la finalul celui de – al doilea semestru, în luna iunie. Are 3 

săptămâni și se susțin examenele din al doilea semestru. Este urmată de o săptămână de 

vacanță. 

 Sesiunea ordinară nr. 3 – urmează dupa săptămâna de vacanță  de după sesiunea ordinară 

nr. 2. Are 2 săptămâni și se suțin examenele restante atât de pe primul cât și de pe al doilea 

semestru. Este urmată de vacanța de vară și este cunoscută printre studenți drept sesiunea 

de restanțe. 

 Sesiunea extraordinară – la început de septembrie. Durează o săptămână și se susțin 

examenele restante rămase dupa sesiunea ordinară nr. 3. Începând cu această sesiune, 

susținerea examenelor costă 30 de lei/credit 

 Sesiuni de examen creditat – sunt în decembrie și în martie (datele pot varia) și se susțin 

examene restante rămase din anii precedenți. 
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Societatea 

Studenților 

Farmaciști  



 

18 
 

 

SOCIETATEA STUDENȚILOR FARMACIȘTI 

IAȘI (SSFI) 

 

Societatea Studenților Farmaciști Iași (SSFI) este o 

organizație studențească profesională și reprezentativă, apolitică, de tip non-profit, care își 

desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Farmacie a Universității de Medicină şi Farmacie “Gr. 

T. Popa” Iași. 

Principalele scopuri ale activității noastre sunt direcționate pe 2 căi: de a promova și apăra 

interesele studenților farmaciști pe plan științific, cultural, social și civic, dar totodată și de a-i 

modela pe aceștia spre a deveni persoane responsabile, competente și profesioniste. 

Mai mult decât atât, SSFI este un grup de oameni calzi, 

zâmbitori și iubitori, pentru care prietenia și dorința de implicare 

constituie bazele unei studenții de neuitat. SSFI reprezintă o 

modalitate de realizare a visurilor timide, alături de oameni dragi, o 

fascinantă călătorie spre dezvoltare și cunoaștere. 

Proiectele care ne alimentează zi de zi dragostea pentru 

voluntariat sunt cele care ne ajută să ne dezvoltăm abilitățile 

profesionale, dar și latura personală, atât de importante pentru 

formarea unui viitor specialist în domeniul farmaceutic pregătit din 

toate punctele de vedere. 

Astfel, urmărim promovarea profesiei de farmacist, pregătirea 

profesională a studenţilor, dar și oferirea unei educații farmaceutice 

în rândul populației prin proiectele Departamentului de Educație 

și Practică Farmaceutică - Campaniile de informare în licee despre 

profesia de farmacist și Automedicaţia iraţională - Informare cu 

privire la antibiotice, concursul Comunicarea cu pacientul și 

proiectul Oportunitățile Studentului Farmacist. 

Departamentul de Sanătate Publică își propune să readucă în atenţia publicului larg 

importanța menținerii unui stil de viață sănătos, desfășurând numeroase campanii de informare a 

populaţiei cu privire la anumite afecţiuni şi modul de prevenire a acestora: CardioCheck, 

OncoFight, TOBACCOntrol, MedAcces, DermaTalk, Mental Health, Antibioticum.  

Departamentul de Mobilități Studentești vizează în general deplasările studenților către 

alte centre universitare cu scopul de a cunoaște noi moduri de abordare a studiilor farmaceutice în 

alte orașe din România, cât și din străinătate, prin intermediul proiectelor Interfarma și Student 

Exchange Programme. 

Nuanţa caritabilă, cu implicare socială, fără de care activitatea SSFI nu ar fi întregită, este 

adusă de către Departamentul de Programe Sociale care se ocupă cu strângerea de fonduri pentru 
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persoanele nevoiaşe, cu dizabilități sau de conștientizarea importanței întegrării acestor persoane 

în societate. 

Departamentele de HR și IT&Design vin în sprijinul activității SSFI prin atragerea, 

îndrumarea noilor voluntari și mediatizarea şi dinamizarea proiectelor desfăşurate atât în rândul 

studenţilor, cât şi pe plan local. 

Pentru că principalul nostru obiectiv este să creștem și să îi ajutăm și pe alții să o facă, în 

activitatea noastră implicăm voluntari dedicați împreună cu care învățăm să fim cât mai aproape 

de ceea ce înseamnă profesionalism, implicare și progres. Provocarea permanentă de a fi mai bun 

este nelipsită din programul zilnic, iar pentru ca acest lucru să poată fi realizabil tot ceea ce facem 

o facem “Din dragoste pentru studenții farmaciști”! 
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Echipa Studenţilor Farmacişti Iaşi 

A. Consiliul director 

Consiliul director este responsabil de buna funcționare a Societății Studențești. Se ocupă 

de administrarea actelor oficiale, de comunicarea cu conducerea universității, de menținerea 

legăturilor cu celelalte asociații studențești, de obținerea de sponsorizări și de centralizarea 

activității departamentelor. 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Funcția E-mail Telefon An, grupă 

1 Andreea Gherasim Președinte presedinte@ssfi.ro 0741 157 602 An 5, grupa  7 

2 
Elena Cătălina-

Alexandra Eșanu 

Vicepreședinte 

Interne 
vpinterne@ssfi.ro 0743 387 985 An 4, grupa 4 

3 Adina Antoci 
Vicepreședinte 

Externe 
vpexterne@ssfi.ro 0751 915 660 An 3, grupa 9 

4 Andreea Vasiliu 
Vicepreședinte 

Financiar 
vpfinanciar@ssfi.ro 0755 483 644 An 4, grupa 4 

5 
Lorena Ramona 

Scrobaniță 

Secretar 

General 
secretar@ssfi.ro 0747 427 547 An 3, grupa 9 

6 
Alexandra 

Vrăjitoru 
Cenzor cenzor@ssfi.ro 0742 526 451 An 3, grupa 7 

 

B. Biroul de conducere 

Nr. 

crt. 

Nume și 

prenume 
Funcția E-mail Telefon An, grupă 

1 Sorina Dediu 
Educaţie şi Practică 

Farmaceutică 
educatie@ssfi.ro 0756 802 172 An 3, grupa 2 

2 Gabriela Negru Sănătate Publică sanatate@ssfi.ro 0748 576 534 An 3, grupa 14 

3 Mihaela Socea Programe Sociale 
programe.sociale@ssfi.

ro 
0758 485 685 An 4, grupa 6 

4 
Cozariuc 

Alexandra 
IT şi Imagine it.design@ssfi.ro 0752 595 340 An 4, grupa 4 

5 
Smaranda 

Rotaru 

Mobilităţi 

Studenţeşti 
mobilitati@ssfi.ro 0744 337 176 An 2, grupa 12 

6 Robert Secrieru Resurse Umane resurse.umane@ssfi.ro 0770 412 932 An 4, grupa 4 

7 
Alexandra 

Tudorache 
B.E.C birou.cazari@ssfi.ro 0738 666 850 An 2, grupa 10 
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Andreea Gherasim,          

Președinte 

Elena Eșanu,  

Vicepreședinte Interne 

Adina Antoci, 

Vicepreședinte Externe 

Andreea Vasiliu, 

Vicepreședinte Financiar 

Lorena Scrobaniță, 

Secretar General 

Alexandra Vrăjitoru, 

Cenzorl 
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Robert Secrieru,  

Coordonator Resurse Umane 

Alexandra Cozariuc, 

Coordonator IT și Desing 

Gabriela Negru, 

Coordonator Sănătate Publică 

Sorina Dediu, 

Coordonator Educație și 

Practică Farmaceutică 

Smaranda Rotaru, 

Coordonator Mobilități Studențești Mihaela Socea, 

Coordonator Programe Sociale 

Alexandra Tudorache, 

Reprezentant BEC 
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Cum mă orientez?  
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 Universitatea de Medicină și Farmacie are numeroase corpuri dispersate prin tot orașul. 

Poate fi copleșitor la prima vedere dar în timp vei reuși să te orientezi foarte ușor. Iată o listă cu 

toate locațiile UMF: 

1) Cladirea principal UMF Iași 

2) Palatul Călimachi (clădirea 

secretariatului și a decanatului) 

3) Corpul de farmacie 

4) Institutul de anatomie 

5) Cantina UMF Iași 

6) Clădirea BIM 

7) Biblioteca UMF Iași 

8) Sala de sport Farmacie  

9) Centrul de Limbi Moderne 

10) Clădirea Nicolae Leon 

11) Căminul E5 (unde se află și centrul 

de facilități studențești) 

12) Căminul 1 MAI B 

13) Căminul T22 

14) Căminul E1 

15) Căminul 1 Decembrie Pavilion 9  

16) Căminul 1 Decembrie Pavilion 10 

17) Sala mare de sport 

18) Spitalul de recuperare 

 

Scanează codul pentru a deschide o hartă interactivă a locațiilor UMF Iași.  

În caz că nu știi, pentru a scana codul, deschide camera telefonului si focalizează codul. 

Ar trebui să te redirecționeze către hartă. 
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Pentru tine, un proaspăt student al Facultății de Farmacie, majoritatea laboratoarelor se 

vor desfășura în corpul de farmacie. Aici ai o schemă pentru laboratoarele din Facultatea de 

Farmacie. Laboratoarele colorate cu două culori reprezintă faptul că disciplina se întinde pe mai 

mulți ani iar acea sală este utilizată, în semestrul 1 de anul mai mare și, în smestrul 2, de anul 

mai mic, conform culorilor. 

Legenda: 

Verde închis = holul mare 

Maro = Depozit 

Laboratoare: 

Anul 1 = verde deschis 

Anul 2 = Galben 

Anul 3 = Albastru 

Anul 4 = Roșu 

Anul 5 = Violet 
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Cine mă ajută și în 

ce probleme?   
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 Deși Societatea Studenților Farmaciști Iași va fi mereu primitoare și va încerca să rezolve   

orice problemă întâmpini, sunt unele momente în care rezolvarea nu stă în mâinile noastre. Mai 

jos aveți câteva instituții cheie ale Universității de Medicină și Farmacie: 

1) BIBLIOTECA 

Biblioteca U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi este o bibliotecă specializată, de învăţământ 

superior, aflată prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetătorilor, 

doctoranzilor, rezidenţilor și masteranzilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. 

Popa" Iaşi, prin bazele materiale de care dispune venind în sprijinul 

activității didactice și de cercetare din universitate. Biblioteca deserveşte 

şi alte categorii de beneficiari cum sunt medicii din reţeaua sanitară, 

doctoranzi, studenţi, cadre didactice şi cercetători din alte instituţii de 

învăţământ superior. 

Accesul în incinta bibliotecii şi la serviciile bibliotecii se face pe 

baza Permisului de cititor. 

Permisul de cititor 

Permisul de cititor se eliberează pe baza următoarelor documente: 

 buletin de identitate/ pașaport + copie; 

 carnet de student vizat; · 

 fotografie 2/3 cm; 

Permisul de cititor esti individual, netransmisibil. Pierderea acestuia este anunțată în 

vederea anulării permisului pierdut. Înlocuirea permiselor pierdute sau deteriorate se face la cerere, 

cu achitarea unei taxe stabilite de conducerea universității. În baza permisului de cititor studenții 

beneficiază de următoarele: 

1. Împrumutul de publicații: 

 Împrumut pe termen de 1 semestru (un modul - acasă) - un număr de maxim 15 cursuri 

universitare; 

 Împrumut la termen (acasă, 2 saptămâni) - un număr de 2 publicații cu cotă de raft; 

 Împrumut la sala de lectură - publicații unicate sau în număr redus de exemplare, material 

de referință, material audio-vizual; 

2. Serviciu bibliografic de informare și documentare; 

3. Servicii internet: acces la internet, pe bază de planificare, la sala amenajată în acest scop; 

4. Serviciul de împrumut interbibliotecar pentru publicații aflate în alte biblioteci medicale 

din țară; 

5. Biblioteca dispune de posibilități de multiplicare (print) contra cost; Din punct de vedere 

al materialului informaţional, în sistem tradițional, biblioteca pune la dispoziţia cititorilor 
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un număr de 272350 volume publicaţii - cărţi și periodice pe suport print, materiale audio-

vizuale, etc. în limbile română, engleză și franceză. 

 

Biblioteca dispune de două săli de 

lectură cu acces liber la raft pentru studenţi şi 

cadre didactice, şi trei săli de lectură pentru 

studiu de pe materiale proprii. Cele cinci săli de 

lectură au un număr total de 212 locuri. 

CONTACT 

Telefon: 0232 213701  

               0232 218224 

E-mail: library@umfiasi.ro  

PERSOANE DE CONTACT: 
Director Biblioteca Universitară :Ing. Carmen BONCIU 

E-mail: carmen.bonciu@umfiasi.ro  

ORARUL BIBLIOTECII 

           PROGRAM NORMAL                                 PROGRAM SPECIAL DE SESIUNE                                  

Sălile de lectură nr. 1 și 2  

Luni-Vineri 9.00-20.00  

 

Sala de E-MAIL - Internet  
       Luni-Vineri 9.00-16.00 

        

       Depozite Cursuri  
Luni-Vineri 9.00-15.00 

 

        

      Sălile de lectura nr. 3, 4 și 5  
Zilnic 8.00-22.00 

 

 

 

 

  

Săli de lectură nr. 1 și 2 

Luni-Vineri 8.30-20.00 

Sâmbătă 8.30-18.00 

Duminică 8.30-14.00 

Sala E-MAIL-Internet 

Luni-Vineri 8.30-20.00 

Sâmbătă 8.30-18.00 

Duminică 8.30-14.00 

Depozite cursuri 

Luni-Vineri 9.00-15.00 

Săli de lectură nr 3,4 și 5 

Zilnic 8.00-22.00 

 

 

mailto:library@umfiasi.ro
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2) SECRETARIATUL 

 Secretariatul este instituția fără de care nu ar putea funcționa nimic în Facultatea de 

Farmacie. Acesta ne oferă informații esențiale, ne oferă legitimațiile și carnetele de student, se 

asigură de buna funcționare a orarului, de respectarea regulamentului, de admitere, de licență și 

multe alte  servicii esențiale.  

  Date de contact: 

 Ana Maria Paraschiv: maria.paraschiv@umfiasi.ro – pentru anii I, II și III; 

 Dorica Vieru: dorica.vieru@umfiasi.ro – pentru anii IV și V 

 Elena Marin: elena.marin@umfiasi.ro – secretar șef  

 

Locație: în Palatul Călimachi, la parter, după scări, pe partea stângă, după decanat.  

 

3) CASIERIA 

Se află la parter în corpul de farmacie în fața liftului. Se pot plăti taxe universitare, 

chitanțe pentru recuperări și taxe pentru reexaminări. 

4) CABINETUL MEDICAL 

Statutul de student îțî oferă automat și statutul de asigurat medical. Cabinetul de medicină 

de familie se află în căminul 1 Decembrie Pavilion 10, la parter, pe partea stangă, ultima ușă pe 

stânga și funcționează de luni până vineri de la 8:00 la 19:00. Pentru programări trebuie să suni 

la: 

 Dr. Popescu Adriana : 0745 208 542 

 Dr. Florean Cristina : 0740 509 715 

IMPORTANT! Studenţii care vin pentru prima dată la cabinetul medical trebuie să 

prezinte cartea de identitate şi carnetul de student pentru întocmirea fişei medicale. 

5) SERVICIUL SCOP 

Pe parcursul celor 5 ani sunt mari șanse să întâmpini diferite probleme care necesită o 

abordare mai delicate. UMF oferă studenților consiliere psihologică gratuită. Dacă simți că ai o 

problem, nu ezita să apelezi la ajutorul unui profesionist. 

Contact: monica.ciloan@umfiasi.ro       telefon: 0740 990 300 

    corina.dondas@umfiasi.ro 
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Cum citesc orarul?   
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Orarul se prezintă sub forma unui tabel care conține următoarele elemente: 

 Pe prima linie a tabelului se află seriile (Seria A și Seria B) 

 Pe a doua linie se află numărul grupelor (1, 2, 3, 4 …….)  

 Pe prima coloană se află ziua (Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri) 

 Pe a doua coloană se află ore (de la 7:30 la 19:30 din oră în oră) 

 Un grid în care apar diferite cursuri și laboratoare. 

 Pentru a alcătui un orar al unei grupe vom merge, de sus în jos pe grid, pe coloana cu 

numărul grupei care ne interesează; când ajungem la un laborator, vom merge pe liniile 

laboratorului în stânga și vom afla ora de începere și ora de finalizare a respectivului 

laborator(de exemplu, grupa 6 are chimie analitică de la 10:30 la 13:00) 

 Cursurile apar în grid sub formă de chenare lungi care se întind pe toate grupele dintr-o 

serie 
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Alte informații utile   
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1) BURSE 

Bursele acordate în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 
sunt următoarele:  

a. Burse sociale - sunt burse de ajutor social care se acordă la cerere, conform prevederilor 

Regulamentului de Burse şi care pot avea caracter permanent sau ocazional. Pentru 

obţinerea unei burse sociale, studentul trebuie să depună o cerere la Decanatul Facultăţii la 

care să ataşeze un dosar cu documentele menţionate în acelaşi regulament.  
b. Burse de merit - se acordă începând cu anul II, studenţilor integralişti cu cel puţin 560 de 

puncte obţinute în anul universitar precedent care ocupă locul I și II în anul din care fac 
parte.  
c. Burse de studiu - se acordă unui anumit număr de studenţi care se stabileşte la începutul 

fiecărui an universitar. Punctajul minim este de 500 de puncte pentru studenţii anilor II-V, 

iar studenţii din anul I trebuie să aibă nota la admitere peste 9 pentru a putea obţine această 

bursă.  
d. Bursa de performanţă ştiinţifică - se acordă unui student din Facultate în urma unui 

concurs de dosare. Obţinerea acestei burse este condiţionată de calitatea de bursier de studiu 

sau de merit.  
e. Bursa de excelenţă Marţian Cotrău - se acordă unui student cu rezultate foarte bune la 

învăţătură, cu participări active la sesiuni ştiinţifice, congrese, ce s-a remarcat prin 

activitatea de voluntariat pe care a desfăşurat-o în cadrul Societăţii Studenţilor Farmacişti 

Iaşi; bursa reprezintă contravaloarea unui salariu minim pe economie şi se acordă în urma 

unui concurs. 

 

2) REGULAMENT 
 UMF Iași funcționează pe baza unui regulament și a unei proceduri de examinare. Îți las 

atașate mai jos cele două documente pentru a le avea aproape în caz de nevoie.  

 

 

               REGULAMENT                                                                         PROCEDURĂ 
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3) STUDENȚI REPREZENTANȚI 

Pentru o mai bună comunicare între studenți, Societatea Studențească și conducerea 

UMF, există x funcții de reprezentare: 

 Șeful de grupă = fiecare grupă trebuie să-și aleagă un student reprezentant. Acesta se 

alege la nivelul grupei și se poate schimba ori de câte ori membrii grupei consideră acest 

lucru. Șeful grupei are datoria de a distribui informațiile și cursurile primite de la șeful de 

an sau șefii de serie și de a întreține o bună comunicare între cadrele didactice și colegii 

de grupă. 

 Șeful de serie = fiecare serie trebuie să-și aleagă un 

student reprezentant. Acesta se alege prin vot 

deschis, mediat de SSFI, înainte de un curs. Acesta 

rămâne în funcție până la următoarele alegeri. Șeful 

de serie are datoria de a cere suportul de curs de la 

cadrele didactice și de al distribui mai departe 

șefilor de grupă, de a întreține o bună comunicare 

între cadrele didactice și colegii de serie. 

 Șeful de an = fiecare an are un student reprezentant. 

Acesta se alege prin vot secret organizat la nivel de 

UMF de către biroul electoral. Șeful de an are 

datoria de a programa datele de examen pentru 

fiecare sesiune, împreună cu șefii de grupă și ținând 

cont de doleanțele cadrelor didactice titular de curs. 

Are datoria de a ține legătura cu secretariatul, 

societatea studențească, și de a rezolva diferitele 

problem ce apar în timpul anului. 

 Reprezentantul în Consiliul Facultății 

Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al unei facultăţi. Este 

format din cadre didactice și studenți. Atribuţii: 

- aprobă, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii; 

- aprobă programele de studii gestionate de facultate; 

- controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia, asigurarea 

calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultății; 

- îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Carta Universitară sau aprobate de Senatul 

universitar şi în conformitate cu legislaţia în vigoare 
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Anii I și II au un singur reprezentant în cadrul Consiliului Facultății iar anul III, IV și V au 

fiecare câte un reprezentant. Aceștia sunt aleși prin vot secret organizat la nivel de UMF de către 

biroul electoral. 

 Reprezentantul în Senatul Universității 

Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie 

şi deliberare la nivelul unei universităţii. Este format din cadre didactice și studenți.Atribuții: 

- garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 

- elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta 

Universitară; 

- aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale; 

- aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, 

organizarea şi funcţionarea universităţii; 

- elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie 

profesională universitară; 

- adoptă Codul Universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea 

prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

- aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii; 

- încheie contractul de management cu rectorul; 

- controlează activitatea rectorului şi a Consiliului de Administraţie prin comisii 

specializate; 

- validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de Administraţie; 

- aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea 

personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană; 

- aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe 

profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare; 

- îndeplineşte alte atribuţii, conform Cartei Universitare. 

Anii I și II respectiv anii III, IV și V au câte un reprezentant, aleși prin vot secret organizat 

la nivel de UMF de către biroul electoral. 

 Reprezentantul în consiliul de administrație 

Consiliul de administraţie al universităţii asigură, sub conducerea rectorului sau a unei alte 

persoane desemnate prin Carta Universitară, în cazul universităţilor particulare şi confesionale 

particulare, conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului 

universitar. Este format din rector, prorectori, director general administrativ, decani și un 

reprezentant al studenților. Atribuții: 

- stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional; 

- aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual; 

- aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; 
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- avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul 

Universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în 

misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar; 

- aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul Universitar, 

în universităţile de stat, respectiv de fondatori, în universităţile particulare; 

- propune Senatului Universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi 

politici pe domenii de interes ale universităţii. 

În consiliul de administrație există un sigur student pentru toată universitatea ales prin vot 

secret organizat la nivel de UMF de către biroul electoral. 
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Concluzii   
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Studenția este o perioadă nouă care pentru mulți este destul de înspăimântătoare. Oameni 

noi, modalitate nouă de studiu, oraș nou, provocări noi. Eu o văd însă, ca o modalitate ideală de a 

evolua. Trebuie să faci față problemelor care apar, să te descurci, de cele mai multe ori, singur,  

și vei vedea că ești capabil de foarte multe lucruri de care nici tu nu știai. 

Pe de altă parte, intr-un oraș nou, în care nu te știe nimeni se naște o oportunitate unică. 

Pentru toată lumea ești doar o altă față în mulțime, nu contează cum ai fost până acum, nu 

contează ce ai făcut până acum, nu mai contează nimic. Poți fi cine vrei tu să fii! You can have a 

new begining!  

 

 

Aici nu mai stiiu mai dati mi o parere 
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