
„Detalii referitoare la înscriere și creditarea Conferinței „ În linia 
întâi. Medicina militară – profesie și vocație” 19-21 octombrie 2022 
 
 
 
 
Conferința „ În linia întâi. Medicina militară – profesie și vocație ” 19-21 octombrie 2022,  se desfășoară 
în format hibrid, on site - Cercul Militar Cluj-Napoca și online prin intermediul platformei ZOOM. 
 
Pentru  înscrieri vă rugăm accesați Formularul înscriere: https://forms.gle/58dfP85Rq93s1eUx9  
 
Taxa de participare este de 150 lei, iar detaliile pentru plată se găsesc în formularul de înscriere. 
 
Link-ul pentru accesarea online a lucrărilor conferinței vă va fi transmis pe mail, pe adresa din 
formularul de înscriere. 
 
Conferința este creditată cu 17 credite EMC medici, 10 credite EMC asistenți și 18 credite EFC 
farmaciști. Diplomele vor fi transmise începând cu data de 01.11.2022. 
 
Vă rugăm să țineți cont de cerințele organizațiilor profesionale, respectiv: 
-  se vă asigurați că ați completat corect și complet formularul de înregistrare, iar în cazul participării 
online să accesați aplicația ZOOM cu numele și prenumele dvs. 
-  să vă confirmați prezența on site prin semnarea listelor de prezență 
-  Este necesară prezența dvs. la lucrările conferinței în toate zilele conferinței 
-  Este necesară completarea chestionarului de evaluare a evenimentului ( acesta este un chestionar 
de feedback) 
 
Diplomele de participare cu credite profesionale se vor transmite exclusiv electronic, pe email, doar 
pentru persoanele ce respectă criteriile de acordare a creditelor și care au completat chestionarul de 
evaluare, care va fi disponibil online după încheierea evenimentului. 
 
Chestionarul de evaluare va fi disponibil la adresa : https://forms.gle/cnE4pHZGSdUf34Eq5 , și va fi 
activ începând cu data de 21.10.2022, ora 18:30, până în data de 28.10.2022, ora 21:00. 
 
Raportarea prezenței participanților se va face în baza tabelelor de prezență on site și a raportului de 
logare în ZOOM -pentru participarea online. 
 
Locația evenimentului este Cercul Militar - Casa Armatei, Cluj-Napoca Piața Avram Iancu nr.1-3. 
 


