
INVITAŢIE 
 
 
 

Dragi colegi 
 

 

Grupul Medicilor de Familie Tulcea are plăcerea de a vă invita 

sa ne fiţi alături în perioada 24 – 25 mai 2018 aici, la porţile deltei, pe 

vechiul si magicul tărâm dobrogean încărcat de farmec şi de istorie, 

pentru a participa împreuna la 
 

 

Conferinta regionala de medicina de familie 

 

Comunicarea si colaborarea 

interdisciplinara – una din cheile 

succesului medical 

- Ediţia a II-a - 
 

 

 

Conferinţa cuprinde comunicări orale, prezentări video, 

expoziţie medicală specializată, simpozioane de firmă şi ateliere 

practice. 

 

La acest eveniment de înaltă ţinută ştiinţifică vor lua parte 

specialişti din domeniile medicale (boli infectioase, cardiologie, 

gastroenterologie, medicină internă, oncologie, pneumologie, 

psihiatrie) şi chirurgicale (chirurgie generală, chirurgie plastică, 

ginecologie, oftalmologie, ortopedie, urologie).  

Conferinţa este creditată de Colegiul Medicilor din România cu 

ore de Educaţie Medicală Continuă. 

Vă aşteptăm cu drag 
Grupul Medicilor de Familie Tulcea, 

asociaţie afiliată la Societatea Naţională de Medicină de Familie 

 

PS 

 Vă mai invităm ca, după terminarea conferinţei, să ne însoţiţi într-o 

plimbare în Deltă sau să ramâneţi să vă petreceţi sărbătoarea de Rusalii pe 

malurile Dunării.  



 

INFORMAŢII UTILE 
TAXA PARTICIPARE: 

 

CONT: 
 RO10RZBR0000060014773701 , deschis la Raiffeisen BANK- 

SUCURSALA TULCEA 

 

BENEFICIAR: 
 ASOCIAŢIA GRUPUL MEDICILOR DE FAMILIE TULCEA, cu 

sediul in str. I.L. Caragiale nr. 10, Tulcea, cod de identificare fiscala 13570216 

 

Înscrierea se face online pe site-ul conferinţei crmftulcea.ro 

 
Înregistrarea la Conferinta  este validă odată cu primirea dovezii efectuării plăţii (copie 

a viramentului bancar). Pentru a beneficia de reducerea acordata membrilor SNMF va rugam 

sa atasati si dovada apartenenţei la SNMF (adeverinţă de la asociaţia locala sau chitanţa de 

plată a cotizaţiei).  
 

Taxa de înregistrare participant asigura: 

1. Participarea la manifestările ştiinţifice; - Nu pentru insotitor 

2. Materialele Conferintei (ecuson nominal, geantă, caietul Conferintei, Rezumatele 

Ştiinţifice ale Conferintei );- Nu pentru insotitor 

3. Accesul la expoziţia medicală specializată; 

4. Participarea la Cocktailul de Bun Venit; 

5. Acces la pauzele de cafea si pauza de masa, care se vor organiza pe parcursul 

Conferintei 

6. Certificatul de participare cu credite EMC emis de Colegiul Medicilor din România - 

Nu pentru insotitor 

 
 

ORGANIZATORI : 
Grupul Medicilor de Familie Tulcea 

Universitatea “Ovidius” Constanţa – Facultatea de medicină 

 

 

PERIOADA Membri Nemembri Rezidenti Pensionari Însoţitori 

Pâna la 

30.04.2018 

150 lei 250 lei 100 lei 100 lei 100 lei 

Până la 

15.05.2018 

200 lei 300 lei 120 lei 120 lei 120 lei 

Dupa 

15.05.2018 

250 lei 350 lei 150 lei 150 lei 150 lei 



PARTENERI: 
Colegiul Medicilor Tulcea 

Universitatea “Ovidius” Constanţa – Facultatea de medicină 

 

LOCATIE: 

 Sala de conferinţă „Toma Caragiu” a Hotelului Delta 

 

DATE DE CONTACT: 
 dr Monica Ifrim – tel: 0744654016 

- email: monica.ifrim@yahoo.com 

dr Letitia Vasile – tel: 0745408282 

- email: vasileletitia@yahoo.com 
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