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INVITAȚIE
ASOCIAȚIA MEDICILOR „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la

Conferinţa Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” – Cluj-Napoca - 19 - 21 octombrie 2022

Conferința este organizată de către Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca și Asociația

Medicilor „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca, sub egida UMF Cluj-Napoca, ca parte din manifestările dedicate Zilelor

Spitalului Clinic Militar de Urgență Cluj-Napoca, 2022.

Conferința se adresează medicilor, farmaciștilor, asistenților medicali și se va desfășura în format hibrid, în perioada 19-21

octombrie 2022, la Cercul Militar Cluj-Napoca și prin intermediul platformei ZOOM. Evenimentul este în curs de creditare

EMC și EFC.

Programul ştiinţific al Conferinţei va fi interesant şi complex, în cadrul manifestării științifice fiind susținute conferințe,

prezentări de caz și lucrări proprii ale invitaților, precum și un curs dedicat prevenției, respectiv prevenirea IAAM.

Detalii ale manifestării științifice vor fi postate pe site-ul spitalului:  

http://www.smucluj.ro/pages.php?page=Manifestari%20stiintifice

Pentru înscrieri vă rugăm accesați Formularul de înscriere: https://forms.gle/58dfP85Rq93s1eUx9

Taxa de participare este de 150 lei, indiferent de modalitatea de participare.

Cu încrederea că acest eveniment se va bucura de prezența dumneavoastră, vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi.

Din partea comitetului de organizare, 

Col. Medic Doina Baltaru - Comandant 

http://www.smucluj.ro/pages.php?page=Manifestari%20stiintifice
https://forms.gle/58dfP85Rq93s1eUx9


IMPORTANT
ASOCIAȚIA MEDICILOR „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA

Accesul în sălile de conferințe

În funcție de prevederile naționale în vigoare la momentul desfășurării evenimentului, este posibil să existe o limitare a

numărului de participanți pentru formatul fizic (față în față), precum și condiții aplicate accesului în sălile de conferințe (ex.

prezentarea certificatului verde, prezentarea dovezii de trecere prin boală, purtarea măștii de protecție pe toată durata

participării la eveniment, scanarea temperaturii corporale la intrarea în locație etc.).

În cazul impunerii unor restricții în ceea ce privește numărul maxim de persoane în locație, accesul va fi realizat în ordinea

înscrierilor participanților, până la atingerea numărului maxim admis permis de autorități pentru prezenta fizică. Restul

participanților înscriși vor putea opta pentru accesul exclusiv online.

Organizatorii monitorizează în mod constant situația generată de pandemie, atât la nivel național, cât și internațional, fiind

pregătiți inclusiv pentru trecerea evenimentelor în format exclusiv virtual, în conformitate cu limitările impuse de cadrul

legislativ național și decizia organizatorilor.

Modificarea modalității de participare

Modificarea opțiunii din formatul fizic (față în față) în formatul exclusiv virtual se poate realiza până la data de 05.10.2022.

Participantul înregistrat va solicita schimbarea formatului de participare prin completarea din nou a formularului de

înscriere.

Din partea comitetului de organizare, 

Col. Medic Doina Baltaru - Comandant 



CREDITAREA CONFERINȚEI
ASOCIAȚIA MEDICILOR „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA

FOARTE IMPORTANT

Pentru a putea beneficia de creditele EMC/EFC alocate Conferinței, fiecare participant se va asigura că a

completat corect și complet formularul de înregistrare, iar în cazul participării online va accesa aplicația

ZOOM cu numele și prenumele său.

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.

Pentru a putea beneficia de certificatul de participare, fiecare participant se va asigura că va accesa aplicația

ZOOM cu numele și prenumele său.


