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Către, 

 
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu - Rusescu" București 

Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 

 

Urmare solicitării dumneavoastră, vă comunicăm că am creditat webinarul național cu titlul “Simpozion național cu 
participare internațională `Zilele Francisc I. Rainer – 2022` cu tema ‘Antropologie și geriatrie – aspecte 
biomedicale și socio-culturale’”, organizat în perioada 05-07.05.2022 cu 18 credite EMC. 

 
Pentru a facilita creditarea medicilor participanţi la această manifestare, vă rugăm să înscrieţi pe certificatul 

de participare eliberat numărul de credite, conform modelului din Anexa nr. 2d a Deciziei nr. 12/2018 a CN al CMR 
(M.O. nr 683/06.08.2018). 

 
Credite Educaţie Medicală Continuă: 18 
                                                                                                     
Vă rugăm să ne trimiteţi lista cu toţi medicii participanți pe adresa de e-mail: profesional@cmr.ro, precum şi 

un exemplar al certificatului eliberat, în conformitatea modelului din Anexa 2d. 
Certificatele care nu respectă normele prevăzute în Decizia nr. 12/2018 a CN al CMR, nu vor fi luate în 

considerare la calcularea punctajului profesional al medicului. 
 

Notă: 1. Creditele sunt valabile numai pentru medicii membri ai CMR. 
2. Orice abatere de la programul trimis de furnizorul acreditat catre CMR, atrage dupa sine retragerea 
creditarii. 
3. Aveți datoria de a proteja informațiile personale ale medicilor participanți la manifestarea organizată de 
dumneavoastră și creditată  de CMR, în conformitate cu Legea privind protecția, confidențialitatea și 
securitatea datelor și cu Regulamentul european (GDPR) care a intrat în vigoare la 25 mai 2018, 
responsabilitatea revenind integral furnizorului de EMC acreditat. 
 

   Cu stimă, 
 

           Vicepreşedinte,                                 
  

       Dr. Călin Bumbuluţ            

   Coordonator al Dep. Profesional-Ştiinţific și Învățământ         
            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactat, 
Mihaela Dumitraș 
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