Creditarea Conferinței
FOARTE IMPORTANT
Pentru a putea beneficia de creditele EMC/EFC alocate Conferinței, fiecare participant
se va asigura că va accesa aplicația ZOOM cu numele și prenumele său.
Diplomele de participare se vor transmite exclusiv electronic, pe email, doar pentru
persoanele înscrise și care au completat chestionarul de evaluare, care va fi disponibil după
încheierea evenimentului.
Chestionarul de evaluare este disponibil la adresa : https://forms.gle/bpcSPtmJ52tynsy47 ,
și va fi activ începând cu data de 09.10.2021, ora 14:30, până în data de 22.10.2021, ora
21:00.
Dat fiind că, fiecare organizație profesională are un set de reguli privind acordarea creditelor
de educație profesională continuă, vă rugăm să citiți cu atenție detaliile prezentate pentru
fiecare categorie profesională:
1. MEDICI
Conferința este creditată cu 11 credite EMC
Extras din Decizia nr. 12 din 29.06.2018
Art. 11.
(1) În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării furnizorul de EMC are obligația să:
c) Să trimită la CMR numai lista participanților prezenți la manifestarea științifică, în
format electronic, listă ce va conține numele, prenumele, specialitatea, gradul
profesional/didactic şi codul unic de identificare al medicului (CUIM);
d) Să trimită la CMR rapoartele privind desfășurarea manifestării elaborate pe baza
chestionarului tip prevăzut la Anexa nr. 2g;
Art. 16.
(2) Prezenta efectivă pe toată durata de desfășurare a manifestării științifice este
obligatorie. În caz contrar, participantul nu va primi creditele aferente manifestării .
2. FARMACIȘTI – 16 EFC
Conferința este creditată cu 16 credite EFC
Fiecare zi a conferinței este creditată cu 8 credite EFC.
Pentru a obține creditele EFC este nevoie de prezența farmaciștilor pe întreaga perioadă de
desfășurare a lucrărilor conferinței.
Raportarea prezenței participanților se va face în baza chestionarelor de evaluare și a
raportului de logare în ZOOM.

3. ASISTENȚI MEDICALI / FARMACIE – 9 EMC
Conferința este creditată cu 9 credite EMC
Creditele EMC vor putea fi vizualizate în Registrul național unic (RNU) al OAMGMAMR, în
aproximativ 30 zile.
Extras din NORMELE DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
ART. 11
(7) Ulterior desfășurării manifestărilor online, organizatorul/furnizorul are obligația de a
raporta către filiala județeană a OAMGMAMR documentele justificative care să confirme
prezenta la eveniment, respectiv: lista participanților, raport de desfășurare a evenimentului,
raportul log platformă sau site web etc.
(8) Gestionarea înregistrării creditelor în Registrul național unic (RNU) al OAMGMAMR şi
eliberării certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanți la aceste evenimente online
intră în atribuțiile filialelor OAMGMAMR în care au fost depuse cererile de creditare.
(9) Pentru a obține credite EMC, participanții trebuie să fie prezenți la minimum 75% din
programul manifestării online.
(10) Creditele se vor acorda proporțional cu timpul efectiv de logare a fiecărui participant,
din totalul programului manifestării online.
ALTE PROFESII
Pentru participanții care au ales „Alte profesii”, se va emite un certificat de participare la
lucrările conferinței care va specifica numărul de ore de participare, precum și mențiunea că
aceste eveniment a fost creditat EMC/EFC.
Pentru a putea beneficia de certificatul de participare, fiecare participant se va asigura că va
accesa aplicația ZOOM cu numele și prenumele său.

