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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi
funcţionare al Compartimentului de Reprezentare și Promovare al Facultății de Farmacie,
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu
Mureș (UMFST G.E. Palade Tg. Mureș), compartiment denumit în continuare CRP.
Art. 2. CRP reprezintă o entitate organizatorică în cadrul Facultății de Farmacie care
are drept rol promovarea imaginii, ofertei educaționale și a realizărilor membrilor
comunității facultății, cadre didactice, cercetători, studenți, masteranzi, doctoranzi, și are în
responsabilitate actualizarea datelor corespunzătoare website-ului facultății.

Capitolul II. Structură şi funcţionare
Art. 3. CRP este alcătuită din: coordonator, un cadru didactic desemnat de către
decan, și alte minimum 3 cadre didactice din cadrul Facultății de Farmacie, precum și 2
reprezentanți ai studenților.
Art. 4. Componența CRP este propusă de Decan, prin consultare cu coordonatorul
desemnat, și validată de Consiliul Facultății de Farmacie la începerea fiecărui ciclu legislativ.
Art. 5. Coordonatorul compartimentului are următoarele atribuţii: convoacă
membrii comisiei la întrunirile de lucru, propune ordinea de zi, urmăreşte funcţionarea în
mod eficient a CRP şi asigură comunicarea hotărârilor tuturor celor în drept.
Art. 6. CRP funcţionează permanent, în cadrul întrunirilor de lucru. Compartimentul
se întruneşte în perioada primelor 2 săptămâni de la începutul fiecărui an universitar și la
nevoie, la convocarea coordonatorului compartimentului.
Art. 7. CRP întocmește procese verbale la fiecare întrunire și comunică conducerii
facultății tipurile de activități de promovare propuse.
Art. 8. Ședințele CRP sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din
membri. La întrunirile de lucru pot participa şi invitaţi la propunerea oricărui membru al CRP.
Art. 9. Ședințele CRP nu sunt publice.
Art. 10. CRP dezvoltă relaţii funcţionale şi colaborează cu următoarele structuri ale
facultății:
a. Consiliul facultăţii;
b. Comisiile de specialitate ale facultății;
c. Directorii de departament;
d. Şefii de disciplină.
Art. 11. CRP colaborează cu celelalte structuri din cadrul universității cu rol în
promovarea ofertei educaționale și a realizărilor comunității universitare UMFST G.E. Palade
Tg. Mureș (Oficiul pentru admitere, Serviciul rețele de calculatoare, comunicații și
informatizare, University Press, Departamentul de Relații Internaționale, Departamentul
Alumni, alte structuri relevante).
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Art. 12. CRP colaborează cu ligile studențești din universitate în cadrul acțiunilor
acestora care vizează promovarea ofertei educaționale, simularea admiterii, organizarea
manifestărilor științifice studențești.
Art. 13. Activitatea membrilor CRP nu este remunerată.
Art. 14. Hotărârile CRP se adoptă cu majoritate simplă.

Capitolul III. Atribuții, activități
Art. 15. CRP are în atribuții actualizarea datelor disponibile pe website-ul facultății,
 https://www.umfst.ro/farmacie/
 https://www.umfst.ro/hu/gyogyszereszeti-kar/
 https://www.umfst.ro/en/pharmacy/
complementar activității de actualizare a datelor aflate în responsabilitatea directă a
decanatului.
Art. 16. CRP administrează resursele social media oficiale ale facultății :
 pagina Facebook https://www.facebook.com/farmacie.umfst/
 cont Instagram https://www.instagram.com/farmacie.umfst/
și email-ul oficial al compartimentului:
 promovare.farmacie@umfst.ro
Art. 17. CRP promovează comunicatele și informațiile transmise de către Consiliul
de Administrație, aplicabile Facultății de Farmacie, precum și cele ale Consiliului Facultății.
Art. 18. Tipuri de activități:
- promovarea ofertei educaționale prin acțiuni în colegii și licee, în colaborarea cu ligile
studențești;
- popularizarea ofertei educaționale prin transmiterea de materiale promoționale către
colegii și licee;
- organizarea de workshop-uri și prezentări pentru elevi cu sprijinul cadrelor didactice din
facultate și al ligilor studențești;
- promovarea realizărilor disciplinelor facultății, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Capitolul IV. Dispoziții finale
Art. 19. Modificarea prezentului regulament se face de către CRP, se verifică de
către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe facultate şi se aprobă cu majoritatea
simplă a Consiliului Facultății de Farmacie.
Art. 20. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către
Consiliului Facultății de Farmacie și se coroborează cu celelalte regulamente existente în
UMFST G.E. Palade Tg. Mureș. Din momentul intrării în vigoare a regulamentului, se abrogă
orice dispoziţii contrare.
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Art. 21. Modificarea prevederilor legislative luate în considerare la elaborare atrage
după sine modificarea în mod corespunzător a textului prezentului regulament.
Consiliul Facultăţii de Farmacie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a aprobat prezentul regulament în data
de 07.04.2022, dată la care intră în vigoare.
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