
ÎNTREBĂRI
FRECVENTE
Ghidul participantului



Câte credite
are congresul?

Evenimentul este creditat de
către CMSR cu 

24 puncte EMC. 



Vreau să mă înscriu, cum procedez?

Click pe butonul de

”ÎNSCRIERE” din meniu

Alegeți tipul de taxă, ținând

cont de categoria din care

faceți parte

Click pe ”Adaugă în coș”

Adăugați datele de facturare

(dacă este cazul)

Click pe ”Plasează comanda”

Introduceți datele cardului

După finalizarea plății,

completați formularul de

înscriere.

Pentru a vă putea înscrie, este necesar să parcurgeți procesul de plată a

taxei de participare. Ulterior, va apărea formularul de înscriere și

înregistrare a contului de utilizator.



Cardul meu aparține de
altă bancă, nu de Banca
Transilvania, ce pot să fac?

Plata taxei de participare se poate face cu

orice tip de card, MasterCard sau Visa,

indiferent de banca emitentă.



Am avut o problemă tehnică și am
ieșit din formularul de înscriere, cum
pot să mă întorc fără să reiau plata?

Opțiunea 1

Ne puteți scrie pe chat-ul de
suport din colțul din stânga jos.

Opțiunea 2

Trimiteți un email către
office@mediamed.ro și, în
cel mai scurt timp, vi se va
răspunde.

Pentru a avea acces direct către formularul de înscriere, este nevoie de ajutor din
partea echipei noastre. Așadar, vă rugăm să optați pentru una dintre variantele de
mai jos:



Am plătit o taxă
mai mare și nu
trebuia, ce trebuie
să fac pentru a-mi
fi restituită o parte
din sumă?

Vă rugăm să ne scrieți

în chat-ul dedicat din

colțul de jos al

ecranului, iar un coleg

se va ocupa de

solicitarea

dumneavoatră în cel

mai scurt timp posibil.



Evenimentul se
adresează doar
studenților din
București?

Congresul se
adresează studenților

din toată țara! 



Am plătit mai multe taxe, însă nu pot
înscrie decât un singur participant.
Ce pot să fac?

Înscrierea la congres este individuală. De aceea, în

momentul în care finalizați procesul de plată, sunteți

redirecționat către un singur formular de înscriere.

În vederea înscrierii participantului/participanților

pentru care s-a achitat taxa de către altcineva, este

necesar să ne scrieți pe chat-ul de suport sau la adresa

de e-mail office@mediamed.ro pentru a vă transmite

link-ul aferent formularului de înscriere.



Am pus mai multe taxe în
coș și vreau să le șterg,
cum pot face asta?

Puteţi reduce numărul taxelor accesând
secţiunea „Coş”, din meniu. Utilizând

butoanele de „+”, respectiv „-”, veţi reuşi să
corectaţi totalul de plată.



Unde se va desfășura evenimentul fizic?

  Într-un context epidemiologic
favorabil, respectând toate măsurile
de siguranță impuse, vom face tot
posibilul ca acest eveniment să fie
accesibil și fizic, la Hotel Crowne
Plaza, București! În funcție de

evoluția lucrurilor, vom reveni cu
mai multe informații logistice.



În cazul în care nu vă mai amintiți parola setată

în momentul înscrierii, tot ce trebuie să faceți

este să accesați ”AUTENTIFICARE” și să dați

click pe ”Ați uitat parola?”. 

Apoi urmați pașii generali de resetare a parolei.

Mi-am uitat parola, ce pot să fac?



Suntem online pentru

dumneavoastră!

Pentru orice nelămurire de tip tehnic sau organizatoric,
vă stăm la dispoziţie, fiind la un singur click distanţă.

În partea din stânga jos, regăsiţi chatul dedicat
participanţilor, unde veţi primi, în timp real, răspunsuri

la întrebările dumneavoastră.


