Colegiul Judetean al Medicilor Mures

Instructiuni de parcurgere a
Cursurilor de Educatie Medicala Continua la
Distanta (EMCD)

4. Pentru inscrierea in baza de date a cursantilor
dati click pe Înregistrare, în coltul din dreapta
sus a paginii.

1. Se acceseaza site-ul Colegiului Medicilor Mures
– www.cjmm.org

2. Se selecteaza Educatie medicala continua http://www.cjmm.org/emc.php

3. Se citesc instructiunile legate de functionare
dand click pe linkul: Pentru mai multe
informatii in legatura cu plata, promovarea si
creditarea cursurilor, va rugam sa dati click
aici.

Veti obtine informatii suplimentare dând click
pe fiecare intrebare.

Inregsitrarea se face, o singura data, la prima
accesare a unui curs. Datele raman stocate si
ulterior, cand veti dori sa parcurgeti alt curs,
veti accesa doar cursul dorit
5. Va completati datele personale asa cum vor
aparea pe Certificatul de absolvire si pe
factura. Puteti opta si pentru emiterea facturii
pe numele unei persoane juridice.

Retineti parola pe care o alegeti intrucat veti
avea nevoie de ea la autentificarile ulterioare.
6. Pe adresa de email inclusa in formular veti
primi confirmarea inscrierii ca si cursant
EMCD.

Dupa confirmarea inscrierii, pe site-ul CJMM
veti avea un mesaj de multumire.
7. Reveniti la pagina cu lista cursurilor si in coltul
din dreapta sus va autentificati cu adresa de
email proprie si cu parola aleasa.

line cu VISA sau MasterCard prin intermediul Bancii
Transilvania), prin virament bancar (veti primi pe
adresa de email o factura proforma) sau prin plata
cash la Colegiul Medicilor.

8. Dupa autentificare vi se va deschide pagina
personala cu situatia cursurilor la care sunteti
inscris, cursurile absolvite si creditul pe care il
aveti.

10. Dupa efectuarea platii online veti primi
comanda de confirmare a platii.

9. Selectati incarcare cont (icon galben) pentru a
va alimenta contul cu suma pe care doriti sa o
utilizati pentru cumpararea de cursuri.

Puteti opta pentru plata online cu card (veti fi
directionat spre o pagina securizata de plata on

In coltul din dreapta sus va aparea numele dvoastra si contul pe care il aveti disponibil.
11. Reveniti la Lista de cursuri (Educatie medicala
continua) si selectati cursul pe care doriti sa il
urmati.

12. Vor aparea informa informatii legate de cursul
selectat. Dati click pe Inscrieti-va acum!

13. Înscrierea la cursul selectat va fi confirmata de
o noua fereastra. Pentru a putea descarca
cursul se va da click in partea de jos a paginii:
Felicitari! V-ati inscris la cursul............... Il
puteti accesa aici.

14. Puteti descarca acest curs in format pdf dand
click pe campul verde.

Cursul il veti putea descarca in format pdf pe
calculator sau il puteti printa. Dupa descarcarea
acestuia, va puteti lua timp suficient pentru a-l
parcurge si pentru a-l insusi.

15. Dupa ce considerati ca ati facut acest lucru, in
vederea promovarii testului, va autentificati cu
adresa de email si parola aleasa initial.

16. Dati click pe comanda Sustineti un test acum
(culoarea galbena). Se va deschide o fereastra
cu 10 intrebari din curs.

17. Bifati raspunsurile corecte (1 raspuns corect la
fiecare intrebare). Daca raspunsul ales este
corect, acesta va aparea in culoare verde iar
daca este gresit va aparea in culoare rosie.

Promovarea cursului (minim 7 puncte) va aparea la
sfarsitul paginii impreuna cu numarul de intrebari
la care ati raspuns corect. Dati apoi click pe
comanda Inapoi la curs.

18. In acest puteti descarca diploma/certificatul
de absolvire (dati click pe campul albastru).

19. Certificatul personalizat va aparea in format
pdf. Il pueti printa si, cu ocazia unei vizite la
Colegiu, se va valida prin verificare cu baza de
date a CJMM si stampilare.

20. Puteti oricand vizualiza istoricul d-voastra
(cursuri absolvite, cont existent, etc) prin
autentificarea cu adresa de email si parola.

