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Către,
Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea
CCMIP
Colegiul Medicilor JudeŃean Bihor
Urmare solicitării dvs., vă comunicăm că am creditat:
1. Cursul preconferinŃă organizat la Oradea în data de 19.11.2012 cu 4 credite EMC.
2. ConferinŃa “Zilele Medicale Orădene 2012” organizată la Oradea în perioada 1925.11.2012 cu 28 credite EMC.
Pentru a facilita creditarea medicilor participanŃi la această manifestare, vă rugăm să
înscrieŃi pe certificatul de participare eliberat numărul de credite, conform modelului din Anexa
nr. 8 a Deciziei nr. 02/2009 a CN al CMR (M.O. nr 199/30.03.2009)

Credite EducaŃie Medicală Continuă: X
Certificatele eliberate vor purta semnăturile organizatorilor şi numărul de ordine din lista
participanŃilor. Vă rugăm să ne trimiteŃi lista cu toŃi medicii participanŃi pe adresa de e-mail:
profesional@cmr.ro, precum şi un model al certificatului eliberat.
Certificatele care nu respectă normele prevăzute în Decizia nr. 02/2009 a CN al CMR, nu
vor fi luate în considerare la calcularea punctajului profesional al medicului.
Notă:
MenŃionăm că solicitarea de creditare a manifestărilor de EMC trebuie să Ńină seamă de
criteriile de acreditare în temeiul procedurii reglementate prin Decizia nr. 2/2009 a CN al CMR.
Nu se susŃine titulatura propusă de dvs. pentru manifestarea în speŃă, respectiv de “ConferinŃă
InternaŃională” (nu există ca partener la organizare nicio organizaŃie europeană sau internaŃională
iar prezenŃa invitaŃilor ar putea justifica doar aprecierea de “cu participare internaŃională”). De
asemenea, nu poate fi susŃinută nici cea de “ConferinŃă NaŃională”, menŃionată la solicitarea CM
Bihor pentru aprobarea cererii tip formulate în Anexa 3, partenerii furnizori de EMC implicaŃi
nefiind niciunul dintre ei de anvergură naŃională. Evenimentul în sine, intitulat “Zilele Medicale
Orădene”, semnifică o manifestare profesional – ştiinŃifică cu caracter omagial loco-regional.
Totodată precizăm că organizarea de cursuri satelite oricărei manifestări ştiinŃifice trebuie
să Ńină seama de rigorile, responsabilitatea şi răspunderea implicate în alegerea acestei forme de
învăŃământ. Prin urmare, precizăm că nu este posibil să existe curs fără evaluarea finală a
cursanŃilor. Dacă, pentru perioada de conferinŃă este utilizată doar o certificare participativă a
evenimentului, certificatul eliberat pentru curs trebuie să fie de natură formativă, respectiv a
certificatului de absolvire recomandat prin Anexa 7 a procedurii de creditare.
Cu stimă,
Vicepreşedinte
Dr. Călin BumbuluŃ
Coordonator al Dep. Profesional-ŞtiinŃific

