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Prima Conferinţă a Decanilor Francofoni ai Facultăţilor de Medicină Dentară şi a
Academiei Naţionale Franceze de Chirurgie Dento-Alveolară, desfăşurată la Iaşi în perioada
23 – 25 octombrie 2012 a constituit un eveniment de marcă, incontestabil, pe linia
armonizării curriculare pentru un învăţământ medical dentar de excelenţă. Manifestarea
ştiinţifică francofonă, având ca Preşedinte pe Prof. Univ. Dr. Norina Consuela Forna, Decan
al Facultăţii de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”
Iaşi, s-a derulat sub egida Academiei Române, reprezentată prin Prof. Univ. Dr. Constantin
Ionescu – Târgovişte. Tema generică a evenimentului, intitulată "Management
contemporain d’un enseignement d’excellence et de l’harmonisation curriculaire des
Facultés de Médecine Dentaire de Roumanie et Francophones", a suscitat interesul
tuturor participanţilor, un impact deosebit avându-l asupra studenţilor de linie francofonă,
parteneri activi ai procesului didactic din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, Universitatea
de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi.

Deschiderea evenimentului ştiinţific s-a bucurat de privilegiul prezenţei
Ambasadorului Franţei, Excelenţa Sa Domnul Philippe Gustin, a reprezentanţilor Academiei
Naţionale Franceze de Chirurgie Dento-Alveolară precum şi a oficialităţilor municipale
ieşene, Prefect Dl. Ing. Romeo Olteanu şi Primar Dl. Ec. Gheorghe Nichita.

Prin intermediul unui sistem de videoconferinţă, reprezentantul Agenţiei Naţionale
Francofone (AUF) a subliniat importanţa implicării organismului pe care îl reprezintă în
reuşita aducerii pentru prima dată pe tărâm românesc a Decanilor Francofoni, a Academiei
Naţionale Franceze de Chirurgie Dentară, a Academiei Române şi a Ambasadelor ţărilor
francofone reunite în acelaşi cadru.

Mesajul Domnului Academician Profesor Univ. Dr. Constantin Ionescu – Târgovişte
a evidenţiat importanţa francofoniei în evoluţia învăţământului medical românesc şi valoarea
legăturilor de colaborare cu Academia Naţionala Franceză de Chirurgie Dentară.
Confederaţia Internaţională Decanilor de Expresie Total sau Parţial Franceză (CIDCDF) a fost reprezentată de Profesor Univ. Dr. Rifki Chouaib, Vice Decan, Facultatea de
Medicină Dentară Casablanca, Maroc, care a prezentat principiile generale ce guvernează
învăţământul francofon, cu detalierea aspectelor curriculare ale învăţământului medical

dentar ce se derulează la Casablanca, având un rol esenţial în managementul de armonizare a
curriculelor în spaţiul francofon în vederea derulării unui învăţământ performant.

Domnul Decan Profesor Univ. Dr. Ali Ben Rahma, Facultatea de Medicină Dentară,
Monastir, Tunisia, a punctat importanţa deosebită a armonizării curriculare, dat fiind faptul că
un număr important de studenţi tunisieni care învaţă la Facultatea de Medicină Dentară din
Iaşi vor trebui să se insere pe piaţa muncii din Tunisia sau alte ţări europene.

Domnul Profesor Univ. Dr. Falou Diagne, Departamentul de Odontologie FMPOS
UCAD, Senegal, membru al CID-CDF, a prezentat traiectoriile învăţământului medical
dentar din Senegal, grefate de altfel pe principiile generale ale CID-CDF, subliniind
importanţa acestui eveniment în materializarea unui învăţământ performant.
Un moment deosebit în cadrul manifestării l-a constituit dezbaterea intitulată
„Impactul francofoniei în învăţământul şi asistenţa medicală dentară”, moderată de Profesor
Univ. Dr. Norina Forna, care a reunit toate personalităţile prezente la eveniment, cu scopul
evidenţierii traiectoriilor francofone generale ale învăţământului de medicină dentară, şi ale
particularizării acestora în cadrul învăţământului de medicină dentară de la Iaşi.
Intervenţia Domnului Profesor Univ. Dr. Yves Commissionat, personalitate marcantă
în plan mondial, membru al Academiei Naţionale Franceze de Chirurgie Dentară, Profesor

Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi a evidenţiat
calitatea Domniei Sale de martor şi actor al unei colaborări francofone de peste 30 de ani, ce
a evaluat permanent evoluţia Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi – Domnia Sa
participând de numeroase ori, cu teme de avangardă ale medicinei dentare contemporane, la
manifestările organizate în acest cadru instituţional.

Problematica învăţământului post-universitar, a unui management eficient al acestuia
şi formularea criteriilor de performanţă ale acestuia în contextul unei integrări armonioase în
spaţiul francofon, a fost abordată de Domnul Dr. Jean – paul Davidas, de asemeni membru al
Academiei Naţionale Franceze de Chirurgie Dentară, al Corpului Profesoral - Forum Sévelin,
şi Preşedinte al Consiliului Superior al Medicilor Practicieni calificaţi în Implantologie
Dentară.
Repere istorice valoroase ale francofoniei în spaţiul românesc au fost evidenţiate de
Domnul Academician Profesor Univ. Dr. Constantin Ionescu – Târgovişte, în expozeul
Domniei Sale vizând 100 de ani de relaţii medicale franco-române şi aniversarea unui
centenar de la publicarea Tratatului de Medicină, realizat de Lancereux şi Paulesco – Paris,
1812.
Masa rotundă cu tema „Integrarea învăţământului românesc de medicină dentară în
învăţământul francofon – coordonate comune”, organizată în cadrul manifestării şi moderată
de asemeni de Profesor Univ. Dr. Norina Forna, a pus faţă în faţă puncte de vedere ale
Decanilor Francofoni şi ale Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară din România,
superpozând elementele comune şi găsind soluţii pertinente de armonizare la nivel teoretic şi
practic în vederea obţinerii unui învăţământ performant.
Problematică discuţiilor a avut un caracter exhaustiv, fiind dezbătute atât aspecte
generale, cât şi aspecte de ordin pur tehnic vizând armonizarea curriculară. Astfel, au fost
prezentate şi analizate programele analitice ale Facultăţilor de Medicină Dentară, conţinutul
concret al disciplinelor de studiu, proporţia optimă de ore de pregătire teoretică / ore de
pregătire practică, precum şi proporţia adecvată între disciplinele fundamentale, cele medicochirurgicale şi cele de specialitate – criterii esenţiale ale succesului şi ale unui învăţământ
medical dentar de performanţă.

A fost de asemeni dezbătută problema competenţelor în domeniul Medicinei Dentare,
precum şi perspectivele actuale ale învăţământului post-universitar, concretizat prin programe
de rezidenţiat, masterate şi atestate, care de asemeni trebuiesc să îşi găsească o poziţie cât mai
prestigioasă în oferta academică internaţională specifică spaţiului universitar francofon.
Participarea de elită la această masă rotundă a cuprins Decanii tuturor Facultăţilor de
Medicină Dentară din ţară - UMF «Carol Davila» Bucureşti, UMF «Iuliu Haţieganu» Cluj
Napoca, UMF «Victor Babeş» Timişoara, UMF Târgu Mureş, UMF Craiova, Universitatea
«Ovidius» Constanţa, UMF Sibiu, UMF Arad, UMF «Titu Maiorescu» Bucureşti, care au
fost prezenţi sau şi-au exprimat punctele de vedere de asemeni prin intermediul sistemului de
video-conferinţă. Relaţiile tradiţionale ale Facultăţii de Medicină Dentară – Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi cu Facultatea de Medicină Dentară –
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” Chişinău, consolidate
semnificativ în ultimii ani prin derularea unor proiecte de cercetare comune, şi-au găsit o
expresie adecvată în cadrul acestei manifestări, la care Facultatea de Medicină Dentară –
USMF „N. Testemiţanu” Chişinău a participat cu o delegaţie importantă din partea
Decanatului.
Nu se poate vorbi de performanţă în spațiul francofon fără a se reuşi aplicarea în
activitatea curentă a unei racordări curriculară eficiente, în vederea stabilirii unui echilibru
optim între pregătirea teoretică şi abilităţile practice superpozabile pe orice sistem de
învăţământ medical dentar. Studentul, viitorul practician, trebuie privit permanent prin prisma
pregătirii graduale raportat la cererea de pe piaţa muncii, criteriu valoric ce-i asigura o
inserție rapidă în practica medicală.
Prezenţa Academiei Naţionale de Chirurgie Dentară din Franţa a conferit un real
cadru al profesionalismului, al reperelor spiritului academic în vederea atingerii standardelor
de performanţă şi competitivitate într-un mediu complex aflat în permanentă evoluţie,
constituind premisele colaborării cu Academia Română.
Parfumul istoriei milenare a Moldovei împletit cu pitorescul peisajelor şi tradiția
locală reprezintă o invitație la armonie, la frumos şi relaxare în spațiul moldav.

