
ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A MEDICILOR DE FAMILIE / 
MEDICI GENERALIȘTI VÂLCEA 

 

organizează 
 

Şcoala de Vară Horezu 2019 
EDIȚIA 40 

 
cursuri de educație medicală continuă pentru medici și asistenți medicali 
CREDITATE DE COLEGIUL MEDICILOR din ROMÂNIA și OAMGMAMR 

 

Seria I 21-23 IUNIE 2019 

21 iunie – Ateroscleroza își are originea în copilărie: 
 conf.univ.dr. Butnaru Angela - UMF Cluj Napoca 
22 iunie – Periplu prin medicina de familie (Fibrilația atrială, Autismul): 
 dr. Rodica Tănăsescu, dr. Daniela Ștefănescu, dr. Marina Pîrcălabu - medici 
instructori formatori SNMF 
23 iunie – Infecția tractului urinar: 
 conf.univ.dr. Mitroi George - UMF Craiova 

 

Seria  II 19-21 IULIE 2019    

    19 iulie – HTA și Insuficiența cardiacă: 
 prof.univ.dr. Ion Bruckner - UMF București 

20 iulie – Ginecologie pentru medicii de familie: 
 dr. Ana-Aurelia Chiș-Șerban, dr. Cornelia Roman - medici instructori formatori 
SNMF 
21iulie – Hepatitele cronice virale: 
 prof.univ.dr. Carmen Fierbințeanu Braticevici - UMF București 
 
Taxa se va achita în contul IBAN RO69 BTRL 0390 1205 5255 05XX, Banca 
Transilvania - Râmnicu Vâlcea, C.F. 14479087, pentru a evita aglomerația la 
înscriere, astfel : 

- medicii de familie membri ai asociaților m.f. județene cu cotizaţia la zi (cu dovada 
achitării): până în 14 iunie - 120 leI, după 14 iunie sau pe loc 160 lei/serie; 
- medicii nemembri sau medicii de alte specialități: până în 14 iunie - 160 lei, după 
14 iunie sau pe loc 200 lei/serie; 
- medicii rezidenți și pensionari fără cabinet ( care vor să-și păstreze autorizația de 
liberă practică) : până în 14 iunie - 90 lei, după 14 iunie sau pe loc 130 lei/serie; 
- asistenții medicali: până în 14 iunie - 60 lei, după 14 iunie sau pe loc 100 lei/serie 

La Horezu în prima zi de curs participanții vor prezenta o copie a plății taxei și talonul de 
mai jos completat, iar medicii și o copie de pe Certificatul de membru al CMR. 
 

Cursanții care au plătit anticipat și nu pot fi prezenți din motive obiective, sunt rugați 
să anunțe pe emailul asociației apmfmg.valcea@gmail.com pînă în 19 iunie ora 20, 
pentru a li se restitui integral taxa de participare.  

În cazul neprezentării la Horezu la cursuri, până vineri ora 14, nu se mai restituie nici 
o sumă. 

 
      Cursurile se vor desfășura la Casa de Cultura din orașul Horezu, jud. Vâlcea. 

 La sfârșitul fiecărei zi de curs se va organiza o tombolă. 



      La fiecare serie, sâmbătă după amiază, organizăm excursie gratuită la obiectivele 
turistice din imprejurimi. 
     Certificatele de absolvire se înmânează personal duminică după curs. 
 
Președinte APMF/MG Vâlcea 
Dr. Cristiana Bărăgănescu 
 

 TALON PENTRU INSCRIERE* 
NUME PRENUME  

COD C.U.I.M.  

GRAD PROFESIONAL și SPECIALITATEA  

LOC DE MUNCĂ, LOCALITATE, JUDEȚ  

NR. TELEFON și ADRESA DE EMAIL  
*Se completează totul cu majuscule 


