Anexa nr. IV
(Anexa nr. 4 la Decizia nr. 58/2011)
Nr. de înregistrare ....................

Aviz de principiu
privind creditarea formei de educație medicală continuă (EMC)
Către
Furnizorul de EMC .............................................................................................................................................................
În evidența Colegiului Medicilor Dentiști ....................................................................

Comisia Profesional Științifică și Învățământ
și
Comisia pentru Imagine, Relații Interne și Internaționale, de Etică și Deontologie Medicală și
Educație Medicală Continuă

ACORDĂ
un număr de ....................... credite de EMC pentru forma de educație medicală continuă:
„.................................................................................................................................................”
Perioada: ...............................................................................................................................;
Locul de desfășurare: ............................................................................................................;
Lectori acreditați: conform programului științific depus în data de ..................................................... .
Obligațiile furnizorului de EMC:
1. Înscrierea pe certificatele de participare (diplome) a următoarelor date:
- rezultatul testului final, cu formula admis/respins;
- numărul de ordine primit de la colegiul teritorial;
- sigla, ștampila furnizorului de EMC și semnătura reprezentantului legal, în original.
2. Comunicarea la Colegiul Medicilor Dentiști ........................................................... a listei
participanților pentru a primi seria și numărul de ordine al participanților din Registrul de EMC;
3. Comunicarea la Colegiul Medicilor Dentiști din România a listei participanților, incluzând
numele, prenumele, seria și numărul de ordine al certificatului de participare, pentru a fi trecut în
Registrul național de EMC;
4. Plata sumei de ................ lei în contul bancar al Colegiul Medicilor Dentiști din România și a sumei
de .................... lei în contul bancar al Colegiul Medicilor Dentiști ..............................................................,
în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea prezentului aviz de principiu.
5. Respectarea obligațiilor prevăzute de Regulamentul de educație medicală continuă al Colegiului
Medicilor Dentiști din România, aprobat prin Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor
Dentiști din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, aflate în sarcina furnizorului de EMC.
Certificatele de participare (diplomele) care nu respectă metodologia mai sus-menționată nu vor fi
luate în considerare în cadrul realizării punctajului profesional al medicului dentist.
Prezentul aviz de principiu devine valabil la data publicării formei de EMC creditate pe pagina de
internet a CMDR, www.cmdr.ro, după confirmarea plății taxelor prevăzute la pct. 4.
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