
 
 

Departamentul Profesional-Ştiinţific 
E-mail: profesional@cmr.ro 

Nr. 822/02/02/2015 

 
Către, 
 

Asociaţia Societatea de Neuropatie Diabetică 
 

Urmare solicitării dvs., vă transmitem acordul Colegiului Medicilor din România 
privind reacreditarea Asociaţiei “Societatea de Neuropatie Diabetică” ca furnizor de 
educaţie medicală continuă (EMC) pentru anul 2015. 

Totodată, vă comunicăm că, în conformitate cu Decizia Nr. 01/2013 a 
Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România, reacreditarea se referă 
la organizarea de forme de EMC informale (simpozioane, mese rotunde, conferinţe, 
ateliere şi sesiuni ştiinţifice). 

Menţionăm că, în baza Deciziei mai sus precizate, urmează să achitaţi taxa 
de reacreditare în valoare de 100 €/an, echivalent RON la cursul BNR al zilei. Plata 
se poate face direct la casieria CMR sau prin virament bancar în contul:  

BRD FIL CAROL RO10BRDE441SV14549444410.  
CMR CF: 9708419 
Începând cu anul 2006, solicitările pentru creditarea manifestărilor ştiinţifice 

naţionale (maximum două/an), precum şi acreditarea furnizorului şi a publicaţiilor 
medicale se fac prin colegiul naţional, iar pentru manifestările ştiinţifice loco-regionale, 
se face numai prin colegiile medicilor teritoriale, ale căror coordonate se află pe site-ul: 
www.cmr.ro. Pentru toate formele de educaţie medicală continuă, calcularea  creditelor 
se face la nivel naţional de către CMR. 

În vederea acomodării cu noile proceduri de organizare a activităţilor şi a noului 
sistem de creditare a EMC vă rugăm să analizaţi în detaliu Decizia nr. 01/2013 publicată 
în Monitorul Oficial al României - Partea I,  nr. 112/27.02.2013, existent şi pe site-ul 
nostru. Pentru consultaţii puteţi contacta CMR – Dep. Profesional Ştiinţific la Tel: 
021/413 88 00; 021/413 88 03, E-mail: profesional@cmr.ro 

În cazul în care scopul sau mijloacele folosite de asociaţie devin altele decât 
cele prevăzute în statutul dvs. sau/şi în decizia sus-menţionată, CMR îşi rezervă 
dreptul de a retrage prezenta acreditare. 

 

Cu stimă,  
 

                  Vicepreşedinte 
              Dr. Călin Bumbuluţ      
  Coordonator al Dep. Profesional-Ştiinţific  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: M.D. 
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Către, 
 

Asociaţia Societatea de Neuropatie Diabetică 
  

Urmare solicitării dvs., vă comunicăm reacreditarea de către Colegiul Medicilor din 
România a Asociaţiei “Societatea de Neuropatie Diabetică” ca furnizor de educaţie 
medicală continuă (EMC) pentru anul 2015. 

Totodată, vă comunicăm că, în conformitate cu Decizia Nr. 01/2013 a Consiliului 
Naţional al Colegiului Medicilor din România, reacreditarea se referă la organizarea de 
forme de EMC informale (simpozioane, mese rotunde, conferinţe, ateliere şi sesiuni 
ştiinţifice). 

În cazul în care scopul sau mijloacele folosite de asociaţie devin altele decât cele 
prevăzute în statutul dvs. şi/sau în decizia menţionată, CMR îşi rezervă dreptul de a retrage 
prezenta acreditare. 

 
 

Cu stimă,  
 

                  Vicepreşedinte 
              Dr. Călin Bumbuluţ       
  Coordonator al Dep. Profesional-Ştiinţific  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Redactat: M.D. 

 


