GHIDUL PARTICIPANTULUI
ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR
•

Manifestarea se adresează exclusiv profesioniștilor din domeniul medical;

•

Pentru participarea la eveniment este necesară înregistrarea dumneavoastră prin
intermediul formularului de înscriere și prin plata taxei de participare;

•

Vă rugăm să completați corect datele care vă sunt solicitate prin formularul de
înscriere, mai ales adresa de e-mail. Prin intermediul adresei de e-mail veți primi
accesul la transmisia online a conferinței;

•

Taxele de participare se returnează participanților care nu pot participa la
Conferință conform politicii de retur de pe site-ul www.mfpm.ro.

PLATA TAXEI DE PARTICIPARE INCLUDE:
•

Programul conferinței regionale „Zilele Medicale Dr. Mircia Iorga – Medicul de
familie – practician și manager” în format electronic;

•

Acces la transmisia online a evenimentului;

•

Acces la spațiul expozițional virtual;

•

Certificatul de participare pe care sunt menționate orele de educație medicală
continuă (EMC) cu care a fost creditat evenimentul, conform adresei emise de
către Colegiul Medicilor din România (CMR).

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE PARTICIPARE LA CONFERINȚĂ
•

Certificatele de participare la conferință se eliberează după data de 20 decembrie
2021;

•

Certificatul de participare se va transmite prin e-mail și va cuprinde numărul de
credite conform adresei de creditare emisă de CMR;

•

Certificatul de participare se generează în formatul acceptat de CMR. Certificatul
se poate stoca electronic, salvat pe dispozitivele dumneavoastră, sau se poate
imprima în format A4 Landscape (orizontal).

•

Participanții sunt rugați să participe/ să se conecteze zilnic la conferință pentru a
putea beneficia de numărul de credite EMC;

•

Certificatele de participare NU SE VOR ELIBERA celor care au achitat taxa de
participare dar nu s-au conectat efectiv pe platforma Conferinței. În acest caz,
taxa de Conferință nu va fi rambursată;

•

Participanții care au lucrări vor primi suplimentar un certificat de lector.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR
Participanții sunt rugați:
•

Să achite integral taxa de participare, sistemul de plată fiind disponibil până la
data de 9 decembrie 2021, ora 21:00. După această dată înscrierile se închid;

•

Să transmită corect datele solicitate prin formularul de înscriere;

•

Să completeze corect adresa de e-mail, prin intermediul căreia vor primi accesul
la transmisia online și certificatul de participare;

•

Să participe efectiv la lucrările evenimentului, să se conecteze zilnic, pentru a
putea obține numărul de credite EMC;

•

Să nu înstrăineze datele de acces pentru conectare, primite prin intermediul
mailului.

REAMINTIM că este necesar să vă conectați zilnic în platforma conferinței pentru a
putea obține numărul de credite EMC și să nu înstrăinați datele de acces. Certificatele de
participare la conferință se transmit prin intermediul e-mailului după data de 20
decembrie 2021.
Certificatul de participare se generează în formatul acceptat de CMR. Certificatul se
poate stoca electronic, salvat pe dispozitivele dumneavoastră, sau se poate imprima în
format A4 Landscape (orizontal).

