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Departamentul Clinic V Medicină Internă a fost înființat prin hotărârea 

Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București din 

data de 05.07.2011 și cuprinde toate următoarele discipline: 

■ Medicină Internă – Spitalul Clinic Colentina 

■ Medicină Internă II și Gastroenterologie – S.U.U.B. 

■ Medicină Internă – S.C.U.B. 

■ Gastroenterologie – S.C.U.B. 

■ Gastroenterologie și Hepatologie – Spitalul Universitar de Urgență Elias 

■ Gastroenterologie și Hepatologie – Institutul Clinic Fundeni 

■ Medicină Internă și Gastroenterologie – Spitalul Universitar de Urgență 

Militar Central „Dr. Carol Davila” 

■ Medicină Internă și Reumatologie – Sp. Clinic „Dr. I. Cantacuzino” 

■ Medicină Internă și Reumatologie – Sp. Clinic „Sf. Maria” 

■ Centrul de Boli Reumatismale – „Dr. Ion Stoia” 

■ Geriatrie și Gerontologie – Spitalul Universitar de Urgență Elias 

■ Gastroenterologie – Sp. Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” 

■ Geriatrie și Gerontologie – Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie 

„Ana Aslan” 

■ Medicina de Familie 

■ Medicina Muncii – Spitalul Clinic Colentina 
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Din 2016 pînă în prezent sunt Director al Departamentului Clinic V Medicină 

Internă (Cardiologie, Gastroenterologie, Hepatologie, Reumatologie, Geriatrie, 

Medicină de Familie și Medicina Muncii). 

Din 2013 până în prezent sunt Profesor Universitar, Șef Disciplină Medicină 

Internă II și Gastroenterologie, Șef Secție Gastroenterologie la Spitalul Universitar 

de Urgență București. 

 Având funcția de Director de Departament, am încercat să construiesc și să 

mențin conexiuni cu toți Șefii de Disciplină din Departament, să respect și să transmit 

conducerii Facultății și Rectoratului toate solicitările considerate necesare pentru buna 

desfășurare a activității academice a fiecărei discipline. 

Am contribuit la finalizarea cursurilor universitare pentru uniformizarea 

programei de învățământ pentru toți studenții, la care au participat specialiști cu o 

bogată experiență științifică, practică și didactică. 

Din anul 2017 până în prezent fac parte din grupul de lucru “Professional 

Issues and Quality of  Care” al Federației Europene de Medicină Internă. 

Din anul 2016 până în prezent sunt Evaluator al Granturilor europene în 

cadrul Comunităţii Europene – HORIZON 2020.   

Din anul 2014 până în prezent sunt Vicepreședinte al Societății Române de 

Medicină Internă. 

Din anul 2012 până în prezent sunt Membră a Asociației Americane pentru 

Studiul Ficatului iar din 1998 sunt Membră a Societății Europene pentru Studiul 

Ficatului. 

Din anul 2004 până în prezent sunt Membră a Societății Americane de 

Gastroenterologie (AGA Fellow). 

Având funcția de cadru didactic, mă ocup de activitățile de predare și formare 

profesională a studenților, a medicilor rezidenți precum și de conducerea Disciplinei 

de Medicină Internă și Gastroenterologie din Spitalul Universitar de Urgență 

București, și am experiență în coordonarea proiectelor naționale și internaționale de  
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cercetare medicală clinică. 

 

Spiritul de echipă l-am dobândit pe parcurs, prin conducerea Secțiilor de 

Medicină Internă și Gastroenterologie din Spitalul Universitar București, prin 

coordonarea proiectelor de cercetare, naționale și internaționale și prin 

coordonarea activității întregului Departament. 

 

Sunt membră în Comitetul Editorial al: 

- World Journal of Gastroenterology; 

- Journal of Gastroenterology, Pancreatology & Liver Disorders; 

- Romanian Journal of Internal Medicine; 

- The Egyptian Journal of Internal Medicine. 

 

Dețin gradul C1 (Utilizator Experimentat) pentru limba engleză și pentru limba 

franceză. 

Am câștigat 15 premii naționale și 12 premii internaționale pentru comunicări 

științifice în Europa și S.U.A. 

Am onorat peste 50 de conferințe din postura de Speaker.  

Am contribuit la 5 granturi: 2 ca director, 3 ca membru.
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Redactez propunerea mea, adresată colectivului Departamentului Clinic V 

Medicină Internă al U.M.F. „Carol Davila‟, în vederea susținerii mele la funcția de 

Director de Departament, în cadrul alegerilor din luna Octombrie 2019, pentru un 

nou mandat de 4 ani. 

Cadrul legal al activității de management este format în principal din: 

- Legea Educației Naționale Nr. 1/2011; 

- Carta Universitară a U.M.F. „Carol Davila” 

- completate cu hotărârile Senatului Universitar și deciziile Rectorului 

U.M.F. „Carol Davila”. 

Atribuțiile principale ale Directorului de Departament, conform articolului 

198 din Carta Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, sunt: 

a. Realizează managementul și conducerea operativă a Departamentului; 

b. Propune Consiliului de Departament spre aprobare planurile de învățământ și 

statele de funcții și transmite Decanului hotărârile adoptate de Consiliu; 

c. Răspunde de managementul cercetării științifice la nivelul Departamentului; 

d. Răspunde de evaluarea și asigurarea calității la nivelul Departamentului; 

e. Răspunde de managementul financiar al Departamentului; 

f. Coordonează managementul resurselor umane la nivelul Departamentului; 

g. Alte atribuții stabilite de Consiliul de Departament sau prevăzute în Lege sau 

în Cartă. 
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Evaluarea și asigurarea calității în cadrul Departamentului o voi face ținând 

cont de Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, în mod specific Titlul IV al Statutului 

personalului didactic – secțiunea a III-a, Art. 303, care prevede: 

 

A. Rezultatele și performanțele activităților didactice și de cercetare ale 

personalului didactic și de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate 

periodic, la intervale de maximum 3 ani. Această evaluare se face în 

conformitate cu o metodologie aprobată și aplicată de către Senatul 

Universitar. 

B. Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie. 

Rezultatele evaluărilor sunt informații publice. 

C. Salarizarea personalului didactic și de cercetare se face și în funcție de 

rezultatele și performanțele acestuia, conform legii. 

D. Contractele de muncă ale personalului didactic și de cercetare includ 

asumarea unor standarde minime ale rezultatelor activității didactice și de 

cercetare și clauze privind încetarea contractelor în condițiile neîndeplinirii 

acestor standarde minime. 

 

Cu scopul declarat de a adăuga plusvaloare acestui Departament, îmi propun 

din funcția de Director de Departament să realizez următoarele obiective: 

 

- Să oferim studenților noștri o educație medicală la standarde internaționale 

și să beneficieze de întregul nostru suport didactic pentru ca să devină 

medici specialiști, adevărați profesioniști în domeniile lor de activitate. 

- Să mențin spiritul și atmosfera de colaborare între cadrele didactice, membrii ai 

colectivelor și studenți. 

- Să sprijin activitățile didactice ale membrilor Departamentului. 
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- Prin discuții periodice cu studenții, anunțate în prealabil, să ne îmbunătățim 

modul de comunicare al informațiilor în ambele sensuri. 

- Să facilitez schimburi de experiență ale cadrelor noastre didactice prin 

participarea regulată la diverse manifestări științifice. 

- Să facilitez sprijinul pe care îl acordăm studenților în cadrul programelor de 

burse naționale și internaționale (ERASMUS). 

- Să uniformizez cu ajutorul dumneavoastră conținutul 

informațional transmis în stagiile de practică precum și modalitatea 

de examinare a studenților. 

- Să reglementăm și să uniformizăm sistemul de notare astfel încât să nu mai 

existe diferențe de examinare și notare între studenții aflați în serii diferite ale 

aceluiași an universitar. 

- Să implic cel puțin un reprezentant al studenților în comisiile de evaluare 

și asigurare a calității la nivel de facultate. 

- Studenții trebuie implicați în proiecte de cercetare la nivel instituțional. 

- Îmi doresc ca toate cadrele didactice să fie angrenate în proiecte de cercetare 

finanțate, alături de studenți, ce vor fi solicitați să se implice și să participe la 

respectivele proiecte de cercetare într-un număr suficient de mare. 

- Să acord importanță creșterii burselor studențești, inclusiv prin atragerea de 

donații dedicate studenților. 

- Să atragem către activitatea de Cercetare Doctorală tinerii absolvenți și 

medicii rezidenți cu performanțe deosebite. 

- Voi sprijini publicarea de articole științfice în reviste cu factor crescut de 

impact, pentru că astfel vom putea crește șansele să atragem fondurile 

necesare demarării unor Proiecte de Cercetare / Grant-uri pentru membrii 

Departamentului nostru. 
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- Voi susține colaborarea instituționalizată a echipelor de cercetare 

interdisciplinare din cadrul universității noastre cu firme specializate în 

elaborarea proiectelor de cercetare precum și ducerea la bun sfârșit a 

acestora. 

- Propun creșterea gradului de confort din spațiile destinate activității didactice 

și modernizarea infrastructurii didactice astfel încât să permită accesul on-

line prin conexiune wireless la resursele Bibliotecii Universitare, respectiv 

accesul la bazele de date internaționale, aici menționând câteva dintre 

acestea: Web of Science, ScienceDirect, Wiley, SpingerLink. 

 

O dată cu definirea acestor obiective, îmi propun să măsor în timp impactul 

fiecărei decizii, pentru a mă raporta la obiectivele generale ale Departamentului și 

la așteptările pe termen lung ale membrilor colectivului. 

Rezultatele în cercetare devin criteriul fundamental de evaluare individuală și 

colectivă, precum și de finanțare. 

Având în vedere răspunderea specifică a Directorului de Departament în 

Managementul Cercetării, îmi propun elaborarea acestui Program Managerial pe o 

durată de 4 ani, care cuprinde cele mai potrivite măsuri și indicații pentru 

optimizarea activității academice. 

 

Octombrie 2019 

 

                           Vă mulțumesc pentru sprijin! 

 

Prof. Univ. Dr. Carmen Georgeta Fierbințeanu-Braticevici 

 


