REGULAMENT EMC/CMR
• Decizia nr. 2 din 23 ianuarie 2009
• 06.03.2009
• privind stabilirea sistemului de credite de
educaţie medicală continuă, pe baza căruia
se evaluează activitatea de perfecţionare
profesională a medicilor, a criteriilor şi
normelor de acreditare a educaţiei medicale
continue, precum şi a criteriilor şi normelor
de acreditare a furnizorilor de educaţie
medicală continuă

REGULAMENT EMC/CMR
• Art. 5. (1) Fiecare membru al Colegiului
Medicilor din România are obligaţia de a
participa la programul de EMC şi de a cumula
cel puţin numărul de credite EMC stabilit.
2) În cazul în care nu realizează numărul
minim de credite EMC în termenul prevăzut
la art. 3 alin. (4), dreptul de liberă practică
al medicului se suspendă, conform legii,
până la realizarea numărului de credite
respectiv.

REGULAMENT EMC/CMR
• Art. 6. - (1) Membrii CMR au obligaţia de a ţine
evidenţa propriului punctaj profesional.
2) CMDj, face calcularea, evaluarea şi verificarea în
următoarele situaţii:
a) la avizarea anuală;
b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
c) după împlinirea vârstei de pensionare, d
• d) la cerere, conform prevederilor legale pentru
participare la concursuri şi examene;
e) la transferul dintr-un Colegiu teritorial în altul;
f) ori de câte ori Consiliul Colegiului Teritorial
consideră necesar.

REGULAMENT EMC/CMR
• manifestari stiintifice – cursuri,
simpozioane, mese rotunde, conferinte
• participare cu lucrari – ½ punctaj prim
autor, ¼ punctaj – coautor – maxim 3
lucrari
• articole extenso, carti
• indrumare rezidenti – 40 ore EMC/an

CALCUL PUNCTAJ
• Defalcat – anual – 5 ani retroactiv inclusiv anul in
curs - 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
• Defalcat – categorii de activitati creditate – a)
cursuri; b) simpozioane, ateliere, conferinte –
incluzand comunicari in rezumat, c) publicatii reviste in extenso, carti; d) abonamnete reviste
medicale
• Defalcat punctaje – rezident 50, specialist 200,
primar 250, atestat 75, master 150, doctor in
medicina 300 – in afara concursurilor

