Ediţia 01
Tipul documentului: Procedură Operationala

PRIVIND ACTIVITATEA DE ORGANIZARE A CURSURILOR
POSTUNIVERSITARE

Revizia 0
Nr.de ex. 3
Pag. 1 din10
Copie informativă

Cod: UMFST-PO-REZ-03

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ”GEORGE EMIL
PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

PRIVIND ACTIVITATEA DE ORGANIZARE A CURSURILOR POSTUNIVERSITARE
Procedure on organizing the postgraduate courses

Cod: UMFST-PO-REZ-03
Ediţia 01
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei
procedurii operaţionale :
Elemente privind
responsabilii/
operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat

Prof. dr. Mărginean Oana

1.2.

Verificat

Conf. dr. Corneliu Tanase

1.3.

Aprobat

Prof. dr. Azamfirei
Leonard

Responsabil proces
Departament de
Formare Profesională
Continuă
Director Departament de
Asigurare a Calităţii
Rector

24.05.2019
24.05.2019
03.06.2019

Ediţia 01
Tipul documentului: Procedură Operationala
Revizia 0
Nr.de ex. 3

PRIVIND ACTIVITATEA DE ORGANIZARE A CURSURILOR
POSTUNIVERSITARE

Pag. 2 din10
Copie informativă

Cod: UMFST-PO-REZ-03

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii operaţionale :

2.1

Ediţia sau după caz, revizia în
cadrul ediţiei
Ediţia 1, revizia 0

Componenta revizuită

Data de la care se aplică prevederile ediţiei
sau reviziei ediţiei
04.06.2019

Modalitatea reviziei
-

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
operaţionale:
Scopul
difuzării

Exemplar nr.

Servici

Funcţia

Numele şi
prenumele

Data
primirii

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.

evidenţă
arhivare
informare/
insusire,
aplicare
aplicare

1

13.06.2019
13.06.2019

3.2.
3.3.

Copie
informativă
Copie
informativă

DAC

Director DAC

Departamentului de
Formare Profesională
Continuă
Departamentului de
Formare Profesională
Continuă

Secretar

Conf. dr. Corneliu
Tanase
Rujan Carmen

Responsabil
proces

Prof.dr. Oana
Mărginean

13.06.2019

4. Scopul procedurii operaţionale:
Prezenta procedură descrie si stabileşte modul de realizare a activităţii de creditare și desfășurare a cursurilor
postuniversitare creditate cu ore de educație medicală/farmaceutică continuă (EMC, EFC), precum și modul de
desfășurare a cursurilor postuniversitare necreditate, desfășurate în vederea obținerii de atestate/competențe.
5. Domeniul de aplicare:
Procedura se referă la toate operaţiile ce decurg din creditarea și desfăşurarea activităţilor privind desfășurarea
cursurilor postuniversitare creditate din cadrul UMFST G.E.Palade Tg. Mureș și a cursurilor postuniversitare necreditate
desfășurate în vederea obținerii de atestate/competențe.
Procedura se aplică de către Departamentul de Formare Profesională Continuă și implică personal și din alte
compartimente.
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:
6.1. Reglementări internaţionale, standarde internaţionale:
- SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe”
- SR EN ISO 9000:2015 „Sisteme de management al calității. Principii fundamentale si vocabular”.
6.2. Legislaţie primară:
- Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si entităţile publice.
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- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și
completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate,
precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.
6.3. Legislaţie secundară
- HOTARÂREA NR. 1 a CN al OBBCSSR din data de 08.03.2008; în baza Legii Nr.460 / 2003
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
- O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
- Decizia CMR nr.1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală
continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de
educație medicală.
- Decizia CMR nr. 5/26.07.2013, pentru completarea Deciziei 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de
evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare,
respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă.
- Decizia CMR nr. 12/2018 Privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și
normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă.
- Decizii și Regulamente ale CFR: www.colegfarm.ro
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
- Decizia Rectorului 199/07.06.2005 de înfiinţare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu-Mureş
- Decizii interne în vigoare
- Fişe de post
- Legea nr. 53/2003- Codul Muncii si OUG 65/2005-Modificari la Codul Muncii;
- Contractul colectiv de muncă
- Legislaţie, acte normative de interes pentru comunitatea academică
- Carta Universităţii
- Hotararile Consiliului de Administratie precum si Hotararile de Senat.
- Formulare (formulare tipizate pentru diverse solicitari)
- Concursuri publice
- Comunicate de presă.
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr.crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1.

Procedură documentată

Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.

2.

Procedură operațională (procedură de
lucru)

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se
desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o
entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.
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3.

Ediţie a unei proceduri /instrucțiuni de
lucru

Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.

4.

Revizia în cadrul unei ediţii

Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor
informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri,
modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul
procedurii.

5.

Cursul postuniversitar

Forma de invăţământ postuniversitar de formare continuă, care
asigură specializarea și perfecționarea personalului din domeniu,
în vederea dobândirii/îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități
și aptitudini necesare creșterii nivelului de performanță în
domeniu

7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedură operaţională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

MS

Ministerul Sănătății

6.

Ap.

Aplicare

7.

Ah.

Arhivare

8.

UMFST G.E.Palade Tg.Mures

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George
Emil Palade” din Târgu Mureș

9.

PM

Protecția mediului

10.

SSM

Securitatea și sănătatea în muncă

11.

CMR

Colegiul Medicilor din România

12.

CMDR

Colegiul Medicilor Dentiști din România

13.

CFR

Colegiul Farmaciștilor din România

14.

OBBCSSR

Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din
România

15.

EMC

Educație Medicală Continuă

16.

EFC

Educație Continuă Farmaceutică

Ediţia 01
Tipul documentului: Procedură Operationala

PRIVIND ACTIVITATEA DE ORGANIZARE A CURSURILOR
POSTUNIVERSITARE

Cod: UMFST-PO-REZ-03

Revizia 0
Nr.de ex. 3
Pag. 5 din10
Copie informativă

8. Descrierea procedurii operaţionale:
8.1. Cursurile postuniversitare creditate, asigură educația medicală și/sau farmaceutică continuă și contribuie la
alcătuirea punctajului profesional al medicului, medicului dentist, farmacistului, respectiv al biologilor, chimiștilor și
biochimiștilor, deținători de Autorizație de liberă practică.
8.2. Prorectorul responsabil al Departamentului de Formare Profesională Continuă solicită tuturor disciplinelor
propuneri de cursuri postuniversitare ce se vor desfășura în următorul an universitar.
8.3. Datele și informațiile cursurilor postuniversitare se transmit de către șefii de discipline/coordonatorii cursurilor
postuniversitare la Departamentul de Formare Profesională Continuă. Fiecare curs postuniversitar propus va fi însoțit
de tematica și programul orar de desfășurare, acestea fiind strict necesare în procesul de creditare de către colegiile
naționale (CMR, CMDR, CFR, OBBCSSR).
8.4. După obținerea acordului Consiliului de Administratie a UMFST G.E.Palade Tg. Mureș, cursurile centralizate pe
domenii, însoțite de documentele tipizate solicitate de către fiecare colegiu, se înaintează de către responsabilul
Departamentului de Formare Profesională Continuă - colegiilor în vederea creditării.
8.5. După creditare, planurile tematice ale cursurilor postuniversitare/an universitar se postează de către responsabilul
Departamentului de Formare Profesională Continuă pe site-ul universității la secțiunea destinată studiilor
postuniversitare, link: https://www.umfst.ro/cursuri-postuniversitare/prezentare.html .
Fiecare curs creditat postat, va fi însoțit de următoarele informatii:
- Coordonatorul și colaboratorii
- Perioada și locul de desfășurare
- Taxa de participare
- Adresabilitate
- Creditele acordate
Orice modificare a perioadei de desfășurare va fi anunțată în timp util prin postarea anunțului de către responsabilul
Departamentului de Formare Profesională Continuă.
8.6. Cei interesați depun documentaţia necesară înscrierii la cursul postuniversitar la sediul Departamentului de
Formare Profesională Continuă, înainte cu șapte zile lucrătoare de data începerii cursului. Documente necesare la
înscriere sunt:
a) Fișa de înscriere
b) Chitanța sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul
c) Copia cărții de identitate.
8.7. După încheierea cursului, coordonatorul de curs predă la Departamentul de Formare Profesională Continuă un
scurt raport asupra desfășurării cursului care va cuprinde și numărul cursanților prezenți respectiv a celor care au
promovat testul final.
8.8. Responsabilul Departamentului de Formare Profesională Continuă elaborează
absolvire/participare la curs. Certificatele se ridică de către cursanți doar pe bază de semnatură.

Certificatele

de
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8.9. Coordonatorii și colaboratorii cursurilor postuniversitare pot primi, la cerere, o adeverință care să ateste calitatea
lor în desfășurarea respectivului curs, și va conține numărul exact de ore de curs și/sau LP-uri susținute.
8.10. Cursurile postuniversitare necreditate, se desfășoara în vederea obținerii de atestate (competențe). La aceste
cursuri se pot înscrie doar medicii care au dobândit gradul de medic specialist într-o specialitate medicală.
Documentele necesare pentru înscriere sunt:
- Fișa de înscriere
- Chitanța sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul
- Copia cărții de identitate
8.11. La finalizarea modulelor de curs, responsabilul Departamentului de Formare Profesională Continuă eliberează
cursanților certificatele de participare.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:
Nr.
crt.
1.
2.

3.

Compartimentul (postul) /acţiunea (operaţiunea)

I

II

III

IV

V

0
Prorectorul responsabil - solicită disciplinelor propuneri de cursuri
postuniversitare pentru următorul an universitar
Coordonatorii cursurilor postuniversitare - transmit datele și informațiile
cursurilor postuniversitare la Departamentul de Formare Profesională
Continuă
Responsabil Departamentul de Formare Profesională Continuă prelucrează/centralizează propunerile de cursuri primite

1

2

3

4

5

E
E

Ap

CA - avizează/aprobă cursurile postuniversitare
4.

5.

6.

7.

A
Responsabil Departamentul de Formare Profesională Continuă - solicită
colegiilor naționale creditarea cursurilor
Responsabil Departamentul de Formare Profesională Continuă - face
public planul tematic al cursurilor ce se vor desfășura în următorul an
universitar, prin postarea pe site-ul universității
Participanții cursurilor - depun documentaţia necesară înscrierii la cursul
postuniversitar

Ap

Ap

Ap
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8.
9.
10.
11.

Coordonatorul de curs - după încheierea cursului, raportează
desfășurarea cursului
Responsabil Departamentul de Formare Profesională Continuă elibereaza cursanților cerificatul de absolvire/participare la curs
Cursanții - ridică Certificatele de curs
Resp docum. compart / arhivare liste, evidențe pe compart

Ap
Ap
Ap
Ah.

10. Anexe, înregistrări, arhivări
Nr.
anexă

Denumirea anexei

0

1

1

Fișă de înscriere
UMFST-PO-REZ03-F01-Ed.01Rev.0

Elaborator

Aprobă

Număr de
exemplare

Difuzare

2

3

4

5

Prorector
Învățământ
clinic și
postuniversitar

1

Alte
elemente

Arhivare
Loc

Perioadă

6

7

Coordonator curs,
Departamentul
Departamentul
de Formare
de Formare
Profesională
Profesională
Continuă
Continuă

8
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Diagrama de proces
Prorector Învățământ clinic și postuniversitar
-solicită disciplinelor propuneri de cursuri postuniversitare

Șefi discipline/coordonatorii de curs-cadre didactice
- Transmit propunerile de cursuri de la nivelul disciplinei

Departamentul de Formare Profesională Continuă

- prelucrează/centralizează propunerile de cursuri primite, iar după acordul CA,
solicită colegiilor naționale creditarea cursurilor
Colegiile naționale
-transmit universității adresele referitoare la
creditare
Departamentul de Formare Profesională Continuă

- face public planul tematic al cursurilor ce se vor desfășura în următorul an
universitar, prin postarea pe site-ul universității
Coordonatorul de curs - raportează detaliile cursului desfășurat

Cursanții
-depun documentația de înscriere la Departamentul de Formare
Profesională Continuă
Departamentului de Formare Profesională Continuă

- întocmește și eliberează cursanților certificatele de
absolvire/participare
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11. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
operaţionale
1.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,

Pagina

1
1

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2.

Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2

3.

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,

2

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4.

Scopul procedurii operaţionale

2

5.

Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

2

6.

Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

2

7.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

3

8.

Descrierea procedurii operaţionale

4

9.

Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

8

10.

Anexe, înregistrări, arhivări

8

11.

Cuprins

9
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Anexa 01: UMFST-PO-REZ-03-F01-Ed.01-Rev.0
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CURS POSTUNIVERSITAR
Titlul cursului: ______________________________________________________________________________
Perioada de desfășurare:______________________________________________________________________
Numele și prenumele cursantului ______________________________________________________________
Data nașterii: Anul (în cifre) _________ luna (în litere)______________ ziua (în cifre)____________________
CNP _____________________________________________________
C.U.I.M. (pentru medicii membri CMR) ___________________________
Locul nașterii: Localitatea ______________________________ județul ________________________________
Nr. telefon: _________________________ adresa email: ____________________________________________
Cartea de identitate* seria: _________ nr. _________________
Prenumele tatălui _____________________________________
Prenumele mamei _____________________________________
Anul absolvirii facultății _________________________________
Denumirea universității care a eliberat diploma de licență __________________________________________
Locul de muncă al cursantului ________________________________________________________________
Specialitatea în care este medic / farmacist rezident, specialist, primar_______________________________
Gradul profesional și gradul didactic _____________________________________
Forul superior al unității la care lucrează (Minister)______________________________
Subsemnata(ul) declar cele de mai sus pe propria răspundere.
DATA _______________________________
SEMNĂTURA _________________________
PLATA: nr. chitanță/data _________________
Suma achitată în RON ___________________
*Copia cărții de identitate se anexează prezentului formular.

