COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
DEPARTAMENTUL AVIZĂRI ACREDITĂRI
Raport de activitate - 2015

Date sintetice:
-

A fost distribuit spre rezolvare Departamentului Avizări-Acreditări un număr de 1.850
solicitări scrise.

-

A fost eliberat medicilor care nu sunt membri ai Colegiului Medicilor din România un
număr de 450 documente (adeverințe “de ne-membru”) în vederea desfășurării activității
de medic în afara României, departamentul aducând astfel in fondurile CMR 22.500 RON.

-

Au fost prelucrate periodic (lunar, trimestrial, semestrial și anual) datele privitoare la
eliberarea Certificatului Profesional Curent (CPC) – au fost înregistrate la nivel național
1819 cereri în vederea eliberării CPC pentru ca medicii ce au depus aceste cereri sa poată
desfășura activitate in tari ale UE.

-

Au fost eliberate 46 avize de practică temporară pe teritoriul României medicilor străini
(conf. Deciziei 9/2014 și Deciziei 1/2015 a CN a CMR)

-

Au fost soluționate 100 cereri primite prin sistemul IMI din partea autorităților competente
europene.

-

Au fost întocmite rapoarte / furnizate date statistice solicitate de: Institutul Național de
Statistică (ianuarie 2015), Președinția României (octombrie 2015), BEx al CMR (situația
migranților din România - mai 2015), diverse autorități competente din țările europene/
societăți profesionale naționale și internaționale/ agenții de știri/media. Acuratețea acestor
date este însă dependenta de raportările consiliilor județene teritoriale ale medicilor.

-

Întâlniri de lucru cu secretarii și administratorii bazelor de date ale Colegiilor medicilor
teritoriale în vederea reglementării și armonizării colectării datelor necesare constituirii si
actualizării Registrului Medicilor din România.

-

A fost restructurat, redefinit și reactualizat Registrul Medicilor din România.

-

Am răspuns atât personal cât si prin salariații departamentului la cca 3800-4000 solicitări
telefonice si prin e-mail-uri legate de deciziile Consiliului National si de activitatea curenta
a departamentului,de punerea in aplicare a acestora, incluzând si problemele legate de
certificatul de membru si cel profesional curent ca si de colaborarea cu celelalte
departamente si consilii județene ale medicilor.

-

A fost începută colaborarea din cadrul Protocolului dintre CMR și CNAS în vederea
implementării la nivel național al Punctului Național de Contact.

-

Participare la întâlniri naționale (cu MS, CNAS, IMI PQNet) și internaționale (UEMS,
EurHeCA, ENMCA, UEMO).
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