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Documente de referință:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
Carta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș;
Ordinul nr. 4750/2019 din 12 august 2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor
postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior;
Ordinul nr. 3063/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor
postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019;
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 418/2005 pentru elaborarea Catalogului Național de programe de studii complementare;
ORDIN nr. 179 din 29 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005
pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici
dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora;
Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 12/2018 privind stabilirea sistemului de credite de educație medicală continuă, pe baza
căruia se evaluează activitatea de perfecționare profesională a medicilor, a criteriilor și normelor de acreditare a educației medicale
continue, precum și a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă Programul Național de
Educație Continuă Farmaceutică al Colegiului Farmaciștilor din România.
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Capitolul I. Dispoziții generale
Art. 1. Prezentul regulament stabilește și detaliază modul de organizare și funcționare a Departamentului de
Formare Profesională Continuă (D.F.P.C.) din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș. D.F.P.C. este o structură
organizatorică fără personalitate juridică și cu activități bazate pe autofinanțare. Activitatea departamentului se va
desfășura conform regulamentelor specifice unui departament funcțional al UMFST G.E.Palade Tg. Mureș.
Art. 2. Departamentul de Formare Profesională Continuă este în subordinea Consiliului de administrație,
Rectorului, Prorectorului cu atribuții de învățământ clinic și postuniversitar, Prorectorului responsabil cu Managementul
economico-financiar și relația cu mediul socio-economic și este coordonat de un Director.
Art. 3. Activitățile din cadrul Departamentului de Formare Profesională Continuă se desfășoară în conformitate
cu prevederile legale și conform procedurilor funcționale.

Capitolul II. Misiunea, obiectivele și atribuțiile D.F.P.C.
Art. 4. Misiunea D.F.P.C. este de a monitoriza și coordona, în cooperare cu toate facultățile din cadrul UMFST
G.E.Palade Tg. Mureș, toate activitățile de formare profesională continuă la nivel de universitate desfășurate de facultăți
și departamente, sau între acestea și alte entități externe universității.
Art. 5. Activitatea D.F.P.C. se concretizează în dezvoltarea și organizarea unor programe postuniversitare de
formare și dezvoltare profesională continuă, de perfecționare și de educație permanentă, având ca scop optimizarea
performanțelor organizațiilor și eficientizarea eforturilor umane în cadrul acestora, precum și dezvoltarea de activități
conexe activității educaționale formale.
Art. 6. Programele de formare profesională continuă pregătesc cursanții pentru completarea profilului de
competențe și reconversie profesională. Formarea profesională continuă se desfășoară, de regulă, în perioade
compacte de instruire, folosind atât metodele clasice de formare, cât și tehnologia e-learning, completată cu modalități
de învățare specifice învățământului la distanță.
Art. 7. Obiectivele D.F.P.C.:
- Organizarea și derularea de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă inițiate de
facultățile UMFST G.E.Palade Tg. Mureș sau ca răspuns la solicitări din mediul social-economic; de asemenea,
prin D.F.P.C. se pot derula programe de conversie și reconversie profesională și programe acreditate MEC;
- Cooperarea cu facultățile UMFST G.E.Palade Tg. Mureș în realizarea promovării programelor de instruire pentru
formare continuă;
- Favorizarea și susținerea participării personalului administrativ și didactic auxiliar la programe de perfecționare
continuă;
- Dezvoltarea legăturilor dintre universitate și alte organizații, în cadrul formării continue a resursei umane;
punerea în practică a activităților de adaptare la nevoile organizațiilor și la evoluția pieței;
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- Colaborarea și crearea de parteneriate cu departamente/centre de formare profesională continuă și instituții de
specialitate omoloage din țară și din alte țări, cu aprobarea structurilor de conducere a UMFST „G.E.P.” din Târgu
Mureș;
- Dezvoltarea și formarea profesională continuă, respectiv îmbunătățirea aptitudinilor și abilităților și/sau formarea
de noi competențe.
Art. 8. Atribuțiile D.F.P.C.:
- Adaptarea ofertei educaționale a D.F.P.C. la cerințele pieței muncii;
- Dezvoltarea unor relații de colaborare cu alte centre similare de formare profesională continuă din țară și
străinătate;
- Asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, acreditarea, monitorizarea și organizarea programelor
postuniversitare din cadrul UMFST „G.E.P.” din Târgu Mureș.

Capitolul III. Structura organizatorică și activitățile derulate de D.F.P.C.
Art. 9. Structura organizatorică a D.F.P.C. cuprinde:
- Conducerea executivă a D.F.P.C. – realizată de către un director;
- Consiliul D.F.P.C. – format din coordonatorii de formare continuă pe facultăți / departamente, validați de consiliul
fiecărei facultăți;
- Secretariatul D.F.P.C.
Art. 10. Activitățile specifice D.F.P.C:
-

Acreditarea, organizarea și monitorizarea programelor postuniversitare, de pregătire profesională continuă, a
programelor postuniversitare;

-

Solicită propuneri de cursuri postuniversitare șefilor de departamente, respectiv tematicile acestora în vederea
elaborării planului tematic al cursurilor postuniversitare acreditate și/sau în vederea obținerii de competențe,
pentru următorul an universitar;

-

Întocmește și transmite colegiilor naționale de specialitate documentația necesară creditării și reacreditării,
după caz, a cursurilor postuniversitare;

-

Promovează prin publicarea pe site-ul universității la secțiunea destinată cursurilor postuniversitare, oferta de
cursuri postuniversitare pe an universitar/specialități;

-

Asigură înscrierea cursanților; întocmește și eliberează Certificatele de absolvire/participare a cursanților,
precum și a altor documente unde este cazul, conform cerințelor legale și a procedurilor operaționale existente;
eliberează, la cerere, adeverințe doveditoare a calității de lectori/coordonatori ai cursurilor postuniversitare;
întocmește, revizuiește și transmite conducerii spre aprobare, regulamentele/procedurile departamentului,
atunci când este nevoie.
Art. 11. Activitățile derulate de D.F.P.C. se adresează:

-

Persoanelor care doresc să urmeze cursuri de formare profesională continuă;
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-

Organizațiilor și instituțiilor care doresc să-și pregătească și să-și perfecționeze resursa umană prin cursuri
postuniversitare și de formare profesională continuă;

-

Absolvenților de liceu, studenților, absolvenților de studii universitare de licență, precum și absolvenților de
studii universitare de masterat.

-

Personalului didactic și administrativ al UMFST „G.E.P.” din Târgu Mureș.

Capitolul IV. Patrimoniul și sursele de finanțare ale D.F.P.C.
Art. 12. Resursele umane care participă la buna desfășurarea activității D.F.P.C. sunt următoarele:
-

cadre didactice și specialiști din cadrul UMFST „G.E.P.” din Târgu Mureș;

-

cadre didactice de la alte universități din țară sau străinătate cu care UMFST „G.E.P.” din Târgu Mureș are
relații de colaborare.
Art. 13. D.F.P.C. ține evidența cursurilor postuniversitare și a programelor de formare profesională continuă, a

cursanților, diplomelor, seriilor, încasărilor și cheltuielilor.
Art. 14. UMFST „G.E.P.” din Târgu Mureș asigură:
-

spațiu și mobilierul necesar desfășurării activității;

-

dotările și echipamentele necesare adecvate misiunii D.F.P.C.;

-

resurse umane calificate;

-

evidența contabilă, asistența juridică și susținerea programelor și proiectelor D.F.P.C.
Art. 15. Activitatea D.F.P.C. va fi susținută financiar din următoarele surse de venituri:



venituri realizate din taxele de studii obținute prin organizarea de programelor postuniversitare și de pregătire
profesională continuă;



contracte și proiecte încheiate cu beneficiari interni sau externi;



venituri realizate prin efectuarea unor lucrări de analiză, expertiză, consultanță, servicii etc.;



sponsorizări sau donații.
Art. 16. Taxele de școlarizare pentru programele de formare profesională continuă se colectează de către

Serviciul financiar-contabil al UMFST „G.E.P.” din Târgu Mureș, care evidențiază separat pentru fiecare program
veniturile și cheltuielile aferente activităților de formare profesională continuă.
Art. 17. Taxele de școlarizare la programele de formare și dezvoltare profesională continuă sunt propuse de
regulă de către coordonatorul programului, cu avizul Directorului D.F.P.C. și cu aprobarea Consiliului de Administrație,
iar rapoartele juridice dintre cursanți și universitate sunt stabilite în Contractul de studii.
Art. 18. Remunerarea cadrelor didactice se face din bugetul programului de formare profesională continuă, pe
baza statelor de funcții și a centralizatoarelor propuse și avizate de către Directorul D.F.P.C. și aprobate de către
reprezentantul legal al universității, cu respectarea normativelor în vigoare.
Art. 19. Remunerarea personalului tehnic și administrativ implicat în organizarea activităților de formare
profesională continuă se face conform legii, pe baza statelor de funcții și a referatelor de plata cu ora, la propunerea
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coordonatorului de program, cu aprobarea directorului D.F.P.C., în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al
programului formare profesională continuă.
Art. 20. Activitatea din cadrul programelor de formare profesională continuă se normează separat, remunerarea
lectorilor fiind realizată pe baza bugetului de venituri și cheltuieli al programului de formare profesională continuă.
Fiecare program de formare profesională continuă trebuie să-și asigure resursele financiare necesare desfășurării
activității și remunerării lectorilor.
Art. 21. (1) Efectuarea cheltuielilor prevăzute în buget se va face prin Serviciul financiar-contabil al universității,
la solicitarea directorului D.F.P.C. și cu aprobarea reprezentantul legal al universității, numai după încasarea taxelor
prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.
(2) Efectuarea cheltuielilor pentru dezvoltarea bazei materiale (dotări, deplasări, taxe etc.) se va face doar după
asigurarea integrală a fondurilor necesare cheltuielilor prioritare aferente formării profesionale continue, respectiv
realizarea activităților didactice, a suporturilor de curs, multiplicarea cursurilor etc.
Art. 22. Fondurile D.F.P.C. atrase ca urmare a activității derulate sunt distribuite astfel:
 25 % cheltuieli administrative ale universității;
 5 % cheltuieli administrative ale D.F.P.C.;
 cheltuieli materiale pentru dezvoltarea programului;
 cheltuieli salariale stabilite conform Regulamentul de întocmire a statelor de funcții aprobat de Senatul
Universității.
Art. 23. Activitatea D.F.P.C. se desfășoară ca centru de cost, în sistemul de autofinanțare. Din veniturile
realizate, din care se exclud procentele pentru universitate (25%) și D.F.P.C. (5%), se vor acoperi următoarele cheltuieli:
plata personalului, materiale și aparatura necesară, cheltuieli legate de organizarea de conferințe și simpozioane,
cheltuieli pentru participări la conferințe interne și internaționale etc.
Art. 24. Derularea activităților efectuate de către D.F.P.C. se stabilește de comun acord cu beneficiarii, pe baza
principiului cererii și ofertei și se înscrie în contracte. Valoarea contractului va cuprinde următoarele costuri: manoperă,
costurile materialelor și serviciile, cheltuieli indirecte, regie, aparatură etc.
Art. 25. Patrimoniul D.F.P.C. face parte integrantă din patrimoniul UMFST „G.E.P.” din Târgu Mureș.

Capitolul V. Responsabilitățile D.F.P.C.
Art. 26. Departamentul de Formare Profesională Continuă poate iniția, menține și dezvolta alianțe, afilieri și
colaborări cu alte persoane fizice și juridice interesate, în condițiile legii, cu aprobarea structurilor de conducere ale
UMFST G.E.Palade Tg. Mureș.
Art. 27. Coordonarea departamentului este realizată de către directorul departamentului care are următoarele
atribuții:
- elaborarea planului strategic și operațional al D.F.P.C.;
- coordonează și monitorizează activitatea D.F.P.C.;
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- prezintă, spre aprobare Senatului universității, programele de formare continuă propuse și dacă este cazul,
înaintarea lor spre avizare MEN;
- reprezintă D.F.P.C. în fața Rectorului și a structurilor de conducere din cadrul UMFST „G.E.P.” din Târgu Mureș;
- reprezintă D.F.P.C. în relațiile cu terții în ceea ce privește activitatea de organizare, acreditare/atestare a
cursurilor postuniversitare și a celor de pregătire profesională continuă;
- face propuneri privind modificarea sau îmbunătățirea activității și a statutului D.F.P.C.;
- întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al centrului de cost D.F.P.C.;
- coordonează activitățile de informare privind programele de formare profesională continuă și tipul de diplome
obținute la absolvire, cerințele de înscriere, serviciile oferite, taxele de studiu și costurile suplimentare,
tehnologiile educaționale și de comunicații utilizate, procedeele de examinare;
- susține activitățile de mediatizare a programelor de formare profesională continuă;
- face propuneri cu privire la realizarea de investiții sau la achiziționarea de aparatură nouă necesare derulării în
condiții optime a activității de formare profesională continuă;
- prezintă un Raport anual în fața conducerii Universității.

Capitolul VI. Dispoziții finale
Art. 28. D.F.P.C. conlucrează cu structurile UMFST G.E.Palade Tg. Mureș din domeniul didactic, de cercetare,
resurse umane, juridic, financiar, contabil, administrativ etc. în vederea bunei desfășurări a activității.
Art. 29. Regulamentului de organizare și funcționare al D.F.P.C. poate fi modificat pe baza procedurilor UMFST
G.E.Palade Tg. Mureș în vigoare.

Senatul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș a
aprobat prezentul regulament în data de 09. iulie 2020 și intră în vigoare în data de 10. iulie 2020.
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