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Procedură de trimitere de diploma EFC folosind Cardul de Profesionist 

 

În vederea trimiterii de diploma/document de atestare a cursurilor EFC se folosește următoarea procedură: 

 

1. Autentificarea farmacistului în Portal.  

a. Acesarea portalului la adresa web https://tm-c.eu 

b. În colț dreapta sus, se dă clic pe opțiunea Autentificare . În momentul când se dă click va apare o opțiune sub acest 

buton numită „Autentificare in Portal” →  se va da clic pe această opțiune 

 
c. După ce se va da clic pe această opțiune, portalul vă va redirecționa către interfața de autentificare. Autentificarea 

profesionistului se va face folosind Camera Web – opțiunile din STÂNGA ecranului 

https://tm-c.eu/
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Pentru a se face autentificarea, se dă click pe butonul „Pornește Webcam”. Camera web a dispozitivului de unde se 

accesează adresa web va porni și se va face citirea codului QR.  
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După ce codul QR va fi citit va apare o iconiță verde de succes. Se va introduce PIN-ul cardului folosit la activarea 

acestuia. În situația când Cardul nu este emis, DAR este emis un Cod Temporar, se va folosi codul tipărit pe 

acest document.  Se va completa codul de securitate, ulterior se va da clic pe buttonul „Accesează”. În situația când 

informațiile folosite sunt greșite, sistemul va returna un mesaj. În cazul în care Autentificarea este efectuată cu 

succes, sistemul va face autentificarea în Portal. În cazul în care nu s-a mai făcut o autentificare, sistemul va cere 

acceptul termenilor și condițiilor. 
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Acceptul se va da selectând opțiunea „Sunt de acord cu informațiile de mai sus” și se va da clic pe butonul De 

acord. 

 

d. După ce se va da acceptul sistemul vă va redirecționa către pagina principală iar în colțul dreapta sus, va apare 

fotografia dvs, sau o imagine a CDS -în cazul în care nu aveți completată o fotografie . Daca se va da clic pe 

fotografie va apare sub fotografie o listă de opțiuni: 

i. Profil 

ii. Ieșire din cont 
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e. Pentru accesarea datelor se va da clic pe opțiunea Profil, care vă va direcționa către profilul dvs. 

 

 

 

 

 

2. Odată accesată pagina, mergeți în partea de jos a aplicației până la secțiunea „Date profesionale” 
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3. Se va da clic pe butonul „Contactează organizația de apartenență” 
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4. După ce se va da clic se va deschide interfața de contactare a organizației. În cazul în care nu este predefinită organizația 

unde se va trimite mesajul, se va selecta din lista de selecție organizația unde se dorește a se trimite mesajul – lista de 

selecție numită -  Către 

 
 

 

 

 

5. Pentru trimiterea de documente și informații cu privire la EFC se va selecta din câmpul Tip comunicare opțiunea EFC. 

După selectarea opțiunii se va activa o interfață suplimentară 
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6. Se vor completa toate informațiile necesare pentru EFC, conform câmpurilor existente în interfață, după completarea acestei 

interfețe și atașarea de document se va da clic pe butonul Trimite 

 

 

 

 

ATENȚIE SE VA TRIMITE CÂTE UN MESAJ CU INFORMAȚIILE AFERENTE PENTRU O 

DIPLOMĂ/DOCUMENT DE ATESTARE A MANIFESTĂRII. 

 

ÎN CAZUL ÎN CARE SE DOREȘTE A SE TRIMITE MAI MULTE DIPLOME/DOCUMENTE ESTE 

NECESARĂ TRIMITEREA MAI MULTOR MESAJE, RESPECTÂND ACEEAȘI PROCEDURĂ  

 

 

 

 

 
În cazul în care există probleme sau observații vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail support@e-pi.ro  sau support@tm-

c.eu sau folosind interfețele de contact din Portal. 
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