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profesional-științific 

 

Raport privind desfășurarea Cursului de perfecționare profesională ”Noțiuni de 
bază și actualități în neurorecuperare” – desfășurat, în perioada 24.07. – 02.08., 

2015, la Sanatoriul Balnear ”Vraja mării”, din Eforie Sud.  
Curs desfășurat în parteneriat între Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol 

Davila” (UMFCD), din București și Facultatea de Medicină a Universității 
”Ovidius” (FMUO), din Constanța 

 

      În perioada și la unitatea medico-balneară, menționate, s-a desfășurat (conform 
tematicii aferente, detaliate, inclusiv cu structura materiei predate, pe cursuri și a 
programului-desfășurător, pe ore și zile – trimise spre avizare, anterior organizării acestui 
curs, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1/ 2013, a CMR, la Departamantul 
profesional-științific și respectiv, la UMFCD, ca furnizor autorizat de Educație Medicală 
Continuă/ EMC), cursul de perfecționare profesională cu titlul de mai sus. 
      Tematica de curs a fost predată, în cadrul a 28 de prelegeri didactice – cu respectarea 
rigorilor metodologice prevăzute în Decizia nr. 1/ 2013, a CMR – de către următorii 
lectori, cadre didactice la UMFCD: Prof. Univ. Dr. Gelu Onose (Lectorul Principal și 
Coordonatorul Cursului – 14 cursuri), Șef de Lucrări Univ. Dr. Aurelian Anghelescu (11 
cursuri), Șef de Lucrări Univ. Dr. Cristina Daia (2 cursuri), Asist. Univ. Dr. Monica 
Haras (1 curs). 
      La finele acestui curs, participanții au fost testați – printr-un set de 10 întrebări tip 
grilă, cu variante multiple de răspuns – și am avut satisfacția că toți cursanții au obținut 
note de promovare, astfel încât le vom putea elibera tutror, certificate de absolvire, 
conform Deciziei nr. 1/ 2013 și Anexei nr. 8 (care este parte integrantă a acestui act 
normativ. 
    Mai precizăm, în încheierea acestui raport, faptul că acest curs s-a bucurat de 
deosebite: interes (dovadă faptul că, odată început, am avut, inclusiv la testarea finală, de 
fapt 29 de participanți – în majoritate medici specialiști de Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneologie dar și de Reumatologie și Medicină de Familie, care inclusiv au plătit taxa 
aferentă – în loc de 25; acest aspect îl semnalăm și într-o adresă aparte, ca solicitare de 
derogare față de prevederea din Anexa nr. 6 la Decizia nr. 1/ 2013, a CMR, privind 
numărul maxim de participanți) și apreciere, din partea, atât a participanților cât și a 
organizatorilor (așa cu reiese inclusiv din considerațiile consemnate de către participanți 
la completarea chestionareor-tip, prevăzute în Anexa nr. 9 la Decizia nr. 1/ 2013, a 
CMR). 
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