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Semnătura

Documente de referinţă:
-

Legea Educaţiei Naţionale 1/2011

-

Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

-

Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (cu
completările ulterioare - ordonanţa nr.1/2011)

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de
formare continuă şi rezidenţiat (CFCR) la Facultatea de Farmacie, din Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Timişoara (UMFT).
Art. 2. Atribuţiile comisiei sunt:
a) coordonarea activităţii de formare continuă a farmaciştilor prin organizarea de cursuri
postuniversitare în colaborare cu organizaţiile profesionale aplicabile (Colegiul Farmaciştilor din
România) şi cu departamentul de studii şi cursuri postuniversitare al universităţii;
b) supunerea spre aprobarea Consiliului Facultăţii de Farmacie a altor forme de educaţie
farmaceutică continuă (cursuri, congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru)
desfăsurate în cadrul UMFT;
c) stabilirea criteriilor minime de performanţă care trebuie atinse pentru eliberarea certificatului de
absolvire a unui curs de perfecţionare postuniversitară (număr de ore de curs/activităţi practice,
cerinţe minime de prezenţă, test final scris/oral/examen practic, după caz) în vederea creditării
ulterioare a acestuia de organizaţia profesională;
d) elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind numărul de cursuri postuniversitare
care s-au derulat dintre cele propuse prin departamentul de pregătire postuniversitară, numărul de
absolvenţi cu certificat de absolvire valid, precum şi propuneri de îmbunătăţire şi de introducere de
cursuri noi în domenii deficitare sau cerute de piaţa muncii;
e) propunerea de membri pentru comisiile de examinare pentru obţinerea titlului de farmacist
specialist/farmacist primar către Direcţia de Sănătate Publică, la cererea Ministerului Sănătăţii.
Art. 3. Periodic (semestrial) şi ori de câte este nevoie, comisia se întruneşte pentru evaluarea
rezultatelor activităţii de formare continuă şi rezidenţiat, pentru evaluarea conţinutului cursurilor
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postuniversitare şi pentru aplicarea unor măsuri corective dacă acestea se impun.
Capitolul II. Organizarea şi funcţionarea CFCR
Art. 5. Structura şi alegerea membrilor CFCR:
a) CFCR este alcătuită dintr-un președinte și minim 4 membri;
b) Membrii CFCR sunt aleşi de către Decan și Prodecan din rândul cadrelor didactice ale Facultăţii
de Farmacie care au titlul academic de profesor, conferenţiar universitar sau şef de lucrări;
c) dintre cei 4 membri, minim 2 trebuie să fie coordonatori de rezidenţiat;
d) Componența CFRC este validată de Consiliul Facultății de Farmacie
Art. 6. Şedinţele CFRC din Facultatea de Farmacie din UMFT sunt prezidate de presedintele
comisiei care are următoarele atribuţii:
a) convoacă și conduce şedinţele CFRC;
b) informează periodic Consiliul Facultăţii de Farmacie asupra activității CFRC;
c) promovează la nivelul mediului academic hotărârile CFRC.
Art. 7. Şedinţele CFCR nu sunt publice.
Art. 8. Şedinţele comisiei sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul
total al membrilor.
Art. 9. Hotărârile CFRC se adoptă cu majoritatea simplă (jumătate plus unu din numărul membrilor
prezenţi). Hotărârile comisiei se supun aprobării Consiliului Facultăţii de Farmacie.
Art. 10. Rapoartele comisiei se publică pe pagina web a universităţii/facultății.
Art. 11. CFRC elaborează şi revizueşte ori de câte ori este necesar Regulamentul privind organizarea
şi funcţionarea sa şi supune validarea acestuia Consiliului facultăţii.
Art. 12. CFRC dezvoltă relaţii funcţionale şi colaborează cu următoarele structuri ale Universităţii:
a) Consiliul Facultăţii de Farmacie
b) Comisiile de lucru ale Facultăţii de Farmacie
c) Comisiile pentru formare continuă și rezidențiat din cadrul celorlalte facultăți din UMFT
d) Directorii Departamentelor I și II
e) Şefii de disciplină
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Art. 13. Conducerea Facultăţii de Farmacie poate desemna membri ai personalului didactic în
calitate de experţi pentru evaluarea activităţii de formare continuă şi rezidenţiat. Activitatea
experţilor cooptaţi poate cuprinde:
a) propuneri de modificare a structurii cursurilor postuniversitare şi activităţilor asociate (ore de
curs/activităţi practice) în funcţie de cerinţele pieţei muncii sau a organizaţiilor profesionale;
b) propuneri de modificare a tematicilor/bibliografiei pentru examenele de rezidenţiat, farmacist
specialist sau primar care vor fi adresate Ministerului Sănătăţii pe cale instituţională.
Art. 14. Activitatea membrilor comisiei nu este remunerată.

PREŞEDINTE COMISIA DE FORMARE CONTINUĂ ŞI REZIDENŢIAT
DIN CADRUL FACULTĂȚII DE FARMACIE,
DECAN,
Prof. dr. farm. Codruța Soica

Facultatea de Farmacie
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256494604; Fax: +40256494604
Email: decanat.farma@umft.ro
www.umft.ro

