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Documente de referinţă:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011,
Carta Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din
Târgu Mureș
O.U.G. nr. 75/2011 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei
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Art 1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a Comisieide
strategie, reformă şi dezvoltare curriculară, numită în continuare CSRDC, la Facultatea de Farmacie,
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” dinTârgu Mureş.
Art. 2. Scopul principal al CSRDC este de a stabili strategia, reforma şi dezvoltarea curricular la
Facultatea de Farmacie, în vederea asigurării unui învăţământ de calitate în domeniul farmaceutic.
Art. 3. Principalele obiective ale CSRDC sunt:
a. Elaborarea de strategii optime de dezvoltare curriculară în strnsă corelație cu dinamica
pieții muncii;
b. Elaborarea şi revizuirea planurilor de învăţământ ale programelor de studii ale Facultăţii de
Farmacie, pentru a fi în concordanţă cu standardele naţionale şi europene.
Art. 4. Structura şi alegerea membrilor CSRDC:

a. CDSR este formată dintr-un preşedinte și minim 7 membri;
b. Președintele CSRDC este Decanul Facultății
c. CSRDC are în componenţă 7-9 membri, aleşi de Decan si validați de Consiliul Facultății de
Farmacie, cadre didactice ale Facultăţii de Farmacie, reprezentanți ai studenților și un
reprezentant din mediul economic.
d. CSRDC este validată de Senat.
Art. 5. Atribuţiile CSRDC sunt:

a. stabileşte strategia pentru elaborarea unei curricule de pregătire profesională în domeniul
farmaceutic;
b. întocmeşte un plan operaţional la începutul fiecărei an universitar în vederea îmbunătăţirii
curriculei la Facultatea de Farmacie;
c. elaborează la sfârşitul fiecărui an calendaristic un raport de evaluare cu privire la realizarea
strategiei dezvoltării curriculare la Facultatea de Farmacie;
d. propune Consiliului Facultăţii, introducerea sau eliminarea unor discipline opţionale şi
facultative în planurile de învăţământ;
e. solicită şefilor de disciplină revizuirea, completarea programelor analitice şi afişarea acestui
document pe site-ul Universităţii, în cel mult 2 săptămâni de la începerea anului universitar;
f. fverifică şi compară programele analitice ale disciplinelor, în vederea eliminării
suprapunerilor de tematică;
g. recomandă, în caz de nevoie, schimbarea parţială sau totală a unor teme din programa
analitică a disciplinelor;
h. verifică actualizarea bibliografiei recomandată de discipline.
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Art. 6. Comisia se întruneşte de 3-5 ori sau de câte ori este nevoie în decursul unui an calendaristic la
convocarea Preşedintelui Comisiei.
Art. 7. Şedinţele comisiei sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărultotal
al membrilor.
Art. 8. La şedinţele comisiei pot fi invitate şi alte persoane din afara componenţei acesteia (de
exemplu şefii de disciplină a căror programă analitică este propus pentru modificare).
Art. 9. Mijloacele utilizate în desfăşurarea activităţilor comisiei CSRDC sunt planurile de
învăţământ, programele analitice de la fiecare disciplină, precum şi fişele disciplinelor de la
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, respectiv de la alte
facultăţi de farmacie din ţară şi din străinătate.
Art. 10. Hotărârile CSRDC se adoptă cu majoritatea simplă (jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenţi).
Art. 11. Şedinţele CSRDC nu sunt publice.
Art. 12. Rapoartele comisiei se publică pe pagina web a universităţii.
Art. 13. CSRDC elaborează şi revizuieşte ori de câte ori este necesar Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea CSRDC.
Art. 14. CSRDC dezvoltă relaţii funcţionale şi colaborează cu următoarele structuri ale Universităţii:
a. Consiliul facultăţii;
b. Comisia privind Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
c. Comisia pentru probleme studenţeşti;
d. Comisia de Consiliere şi Orientare în Carieră;
e. Directorii de departament;
f. Şefii de disciplină.
Art. 15. Activitatea membrilor comisiei nu este remunerată.
Art. 16. CSRDC întocmește anual un raport al activităților desfășurate în cadrul comisiei cu termenul
de depunere 31 ianuarie.
Consiliul Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George
Emil Palade” din Târgu Mureş a aprobat prezentul regulament în data de, 08/01/2021, dată la care
intră în vigoare.

