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INVITAŢIE 
 
 

În numele Comitetului de Organizare avem onoarea de a vă invita să participaţi la IAŞI în perioada 2-7 
Mai 2011 la Curs de Educaţie Profesională Continuă în “Fizica Radiologiei de Diagnostic şi 
Intervenţională” si „A doua conferinta nationala a fizicienior medicali“. Reuniunea comunităţii romaneşti 
de fizică medicală va avea loc în Sală de Conferinţă, a Facultaţii de Bioinginerie Medicală, din cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi, (str. Kogalniceanu, nr 9-13, 700454-Iaşi) şi este 
organizat de către Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR). Evenimentul ofera o excelentă ocazie 
pentru un schimb de experienţă şi idei între profesionişti bine cunoscuţi din România şi din străinătate.  

Cursul este organizat în baza articolului 50 din „Normele Fundamentale de Securitate Radiologică”, “ 
Titularul de autorizatie este obligat să asigure pregătirea corespunzatoare a personalului expus profesional, 
în domeniul securităţii radiologice, şi reciclarea acestuia cel puţin o dată la 5 ani, printr-un sistem de 
pregatire recunoscut de CNCAN” precum şi „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor 
medicale la radiaţii ionizante”. Se adreseaza în special personalului cu studii superioare care desfăşoară 
activităţi în specialitatea de radiologie (experţi în fizică medicală, experţi în protectie radiologica, fizicieni 
medicali, profesori de fizică medicală, profesori de inginerie tehnologică aplicată în medicină, medicilor 
radiologi, stomatologi, chirurgi, cardiologi, ftiziologi şi de medicina muncii, biofizicieni, fizicieni, bioingineri, 
ingineri service aparatură medicală, doctoranzi, masteranzi şi studenţi fizică medicală si inginerie tehnologică 
aplicată în medicină), în vederea obţinerii sau prelungiri permisului de exercitare nivel 2 şi 3 în domeniul 
nuclear RDG specialitatea RTG eliberate de CNCAN. 

 

Curs RDG 
2 – 6 Mai 2011 până 22 Aprilie 2011  după 22 Aprilie 2011 

Membri CFMR*  150 € 200 €  

Non-membri 190 € 250 €  

Studenţi** membri CFMR*  50 €  75 €  

Studenţi** non-membri 90 €  125 €  
 

Participare de o zi***  
Curs RDG (8h) după 1 Mai 2011  

Membri CFMR*  55 € 

Non-membri 75 € 

Studenti** membri CFMR*  35 € 

Studenti** non-membri 50 €  
* Membri CFMR, ** Dovadă student (adeverinţă/Carnet Student), *** Locuri disponibile doar la data începerii cursului/conferinţei 

 

CFMR nu este plătitor de TVA, iar TVA-ul nu este deductibil. Taxa participare pentru Cursul de 
Educaţie Profesională Continuă RDG se va face la cursul BNR din ziua curentă plăţii în contul deschis la 
Banca Transilvania Iaşi, numărul de cont (LEI) RO53 BTRL 0240 1205 U950 05XX pentru Colegiul 
Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR). 
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Programa cursului este alcatuit în conformitate cu tematica prevazuta în „Normele privind expertul în 
fizică medicală” aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii Publice nr.1272/2006 şi nr.266/2006 al 
Preşedintelui CNCAN, publicat în Monitorul Oficial, nr.906/07.11.2006, „Normele privind radioprotecţia 
persoanelor în cazul expunerilor medicale” aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice şi 
al Preşedintelui CNCAN, nr.285/79/2002 şi publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, 
nr.446bis/25.06.2002, „Normele de securitate radiologica în practicile de radiologie de diagnostic şi 
radiologie intervenţională” aprobate prin Ordinul nr.173/2003 şi Ordinul nr.291/27.08.2004, publicate în 
Monitorul Oficial nr.924/23.12.2003 si “Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor  
nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi”, publicate în Monitorul Oficial nr.936bis/20.12.2002. 

Programul stiinţific, listă lectori, formularul de participare şi alte detalii sunt disponibile pe website-ul 
oficial al CRFM www.medicalphysics.ro iar pentru alte informaţii suplimentare vă rugăm să nu contactaţi 
prin e-mail: mbodale@yahoo.com sau tel. 0755966154. 

 
Termen limita înscriere curs: 22.04.2011 

 

Vă invităm cu mare plăcere la acest eveniment important şi vă asigurăm că participarea 
dumneavoastră va contribui în mod semnificativ la succesul acestui eveniment. 

Vă rugăm să îi anunţaţi pe toţi cei interesaţi de a participa la acest eveniment. 
 

Cu deosebită consideraţie, 
Preşedinte CFMR 

Marin Bodale 

 
      Iaşi 
30.03.2011 
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