
 

 

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România 

www.umfiasi.ro 

ADMINISTRATIV 

+40 232 211 818 tel / +40 232 211 820 fax 

daniela.drugus@umfiasi.ro 

pagina 1 din 2 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

LINIA DE FINANȚARE PENTRU STUDII DE LICENȚĂ  

„STUDENT LA U.M.F. IAȘI” 

 

Produs financiar unic în România, dezvoltat de Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa” Iași în parteneriat cu Banca Română pentru 

Dezvoltare – Groupe Société Générale 

 

 

Linia de finanțare a studiilor de licență „Student la U.M.F. Iași” este un produs financiar dezvoltat și lansat 

în anul 2016 de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași în parteneriat cu Banca 

Română pentru Dezvoltare – Groupe Société Générale. 

Produsul își propune să adreseze o problemă gravă cu care se confruntă învățământul superior medical de 

stat din România: abandonul școlar, datorat de cele mai multe ori incapacității studentului de a 

suporta cheltuielile de întreținere și/sau costurile de studiu.  

Astfel, potrivit unui studiu realizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), 

la care s-au folosit date preluate de la 28 de universități de stat, între 35 – 39% dintre studenții admiși la 

programele de studiu de licență și de master renunță la studii. De exemplu, două dintre cele mai mari 

universități din România,  Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca și Universitatea “Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași înregistrează o rată de renunțare de 50,11%, respectiv 45,48%, ambele la programul de 

licență de trei ani. Potrivit aceleiași analize, universitățile de medicină au o clasare ușor mai bună în 

clasamentul general, valorile abandonului școlar oscilând în intervalul 19 - 29%. 

Chiar dacă Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași înregistrează cea mai mică rată de 

abandon la studiile de licență de șase ani, cu o valoare de cca. 14% , conducerea Universității consideră 

abandonul studiilor o problemă gravă și cu un impact social semnificativ, care merită o atenție pe măsură. 
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Soluția financiară propusă de conducerea UMF Iași este una tradițională pentru spațiul vest-european și 

nord-atlantic, dar neexplorată în mod real în România, în ciuda prevederilor legale din Legea Educației 

Naționale. Există, de exemplu, o Agenție de Credite pentru Studenți, aflată sub umbrela Ministerului 

Educației, înființată în 2009, dar care nu a acordat niciun împrumut până în acest moment. Agenția ar fi 

trebuit să finanțeze 1000 de credite pe an, cu o valoare între 15.000 și 20.000 de euro – bani de la Uniunea 

Europeană. 

Filosofia liniei de finanțare a studiilor de licență „Student la U.M.F. Iași” este simplă și se pliază perfect 

specificului învățământului medical superior. Astfel, spre deosebire de orice altă ramură educațională, un 

absolvent de medicină are șansa de a obține venituri proprii și constante imediat după absolvire, prin 

promovarea concursului de rezidențiat. Produsul gândit și dezvoltat de UMF Iași în parteneriat cu BRD 

valorifică exact această particularitate: studentul medicinist va plăti pe perioada studiilor doar o sumă 

modică aferentă dobânzii creditului; rambursarea efectivă o va face după absolvire, când salariul de medic 

rezident îi va oferi suportul financiar necesar.  

Concret, pentru o finanțare în valoare de 36.000 de lei acordată pe 10 ani, în 6 tranșe anuale în valoare de 

6.000 de lei fiecare și cu perioadă de grație parțială de 72 de luni, suma lunară de plată aferentă primului 

an de grație parțială este de 30 lei, iar suma lunară de plată după finalizarea perioadei de grație este de 

860 lei. 

Titularul finanțării va fi studentul, iar analiza condițiilor pentru finanțare se va realiza în baza veniturilor 

prezentate de co-împrumutați. Banca acceptă până la maxim 3 co-împrumutați, prezența unui părinte ca și 

co-împrumutat este obligatorie (pentru direcțiile de studii de 180 și 240 de credite), iar pentru studenții 

care urmează o formă de școlarizare pe 5 sau 6 ani prezența ambilor părinți este obligatorie (excepție fac 

cazurile de divorț, văduvie, necăsătorie). Finanțarea va fi pusă la dispoziția studentului în contul curent 

BRD (în baza informațiilor transmise de U.M.F. Iași cu privire la statutul lui școlar), în trei tranșe anuale, 

eliberate la datele stabilite prin contractul de studii. 

Cu sprijinul partenerilor din Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Société Générale, am redus la 

minimum numărul de documente necesare accesării liniei de finanțare. Astfel, sunt necesare:  

- o adeverință eliberată de Universitate care atestă că solicitantul ocupă un loc cu taxă la 

UMF;  

- un formular-tip pe care îl completează la bancă solicitantul și co-împrumutații; 

- adeverințele de venit ale co-împrumutaților. 

Odată completat dosarul, BRD răspunde solicitării în termen de 2 zile lucrătoare. 

Verificarea și procesarea datelor și, ulterior, comunicarea statusului liniei de finanțare se face direct între 

Universitate și BRD.  

Un alt atribut important al Liniei de finanțare a studiilor de licență „Student la U.M.F. Iași” este 

flexibilitatea. Astfel, există posibilitatea ca un student beneficiar al acestei linii de finanțare să obțină 

într-unul din anii de studii performanțe foarte bune la învățătură care să-l plaseze în rândul studenților pe 

locuri bugetate de la stat. În acest caz, linia de finanțare se suspendă automat, cu posibilitatea reactivării 

în cazul în care același student, într-unul din anii următori, revine la regimul de școlarizare „cu taxă”. 

 


