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Tutorial achitare taxa de participare URGEMED 14 
 
Din pagina www.urgemed.ro/magazin alegeți una din cele două opțiuni, în funcție de modul 
de participare pe care îl doriți, ONSITE (fizic în sală) sau ONLINE (laptop, tabletă): 
 

 
După ce ați ales opțiunea de participare dorită: 

 
  
Selectați taxa de participare în care vă încadrați membru* în cadrul Asociației Medicilor de 
Familie București (AMFB) sau nemembru. 
 
*Înscrierea în cadrul asociației este benevolă și nu are legătură cu calitatea de membru în cadrul Colegiului 

Medicilor din Municipiul București sau din alt județ. 

 

www.urgemed.ro/magazin


2 

 

După selecție apăsați butonul ”Adăugați în coș” și treceți la următorul pas: 
 
 

 
În acest moment puteți: 
1. Adăuga alte taxe de participare în coșul dvs. prin apăsarea butonului ”Continuă 
cumpărăturile”. Și urmând aceeași pași de la început, adăugați alte taxe în coș. 
2. Goli coșul de cumpărături prin apăsarea semnului ”x”, ce se află în stânga taxei de 
participare pentru care ați optat. Ulterior apăsați ”Actualizare coș” pentru a rămâne în coș 
doar cu taxele dorite. 
3. Finaliza cumpărăturile trecând la pasul următor. 
 
După apăsarea butonului ”Continuă cu finalizarea comenzii” vă rugăm să completați câmpurile 
formularului ”Detalii pentru facturare”: 
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La finalul formularului vă rugăm să selectați opțiunea de plată: 
 
1. ONLINE CU CARD BANCAR 
 
Asigurați-vă că puteți face plăți online cu cardul ales, că nu aveți limită de plată (50  RON) sau 
fonduri insuficiente. Dacă platforma Euplătesc întâmpină în procesul plății una din situațiile 
menționnate anterior, va refuza plata și trebuie să reluați pașii. 
 
Apăsați ”Plasează comanda” și urmați pașii ceruți de platforma Euplătesc. 

 
După efectuarea plății prin CARD BANCAR, veți fi redirecționat către formularul de 
înregistrare:  

 

Completați formularul cu toate datele solicitate, selectați că sunteți de acord cu GDPR 
(prelucrarea datelor personale) și apăsați butonul ”Register”. Veți primi un mail de confirmare 
a înregistrării. 
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2. PLATĂ PRIN OP (ordin de plată) 
 
După selectarea opțiunii ”Plată prin OP”, continuați prin deschiderea unei noi pagini de 
internet și conectarea la platforma bancii din care doriți să efectuați plata. Completați 
câmpurile formularului de plată cu datele afișate în timpul selecției: AMFB, cont IBAN: RO75 
BTRL 0410 1205 U252 41XX, deschis la Banca Transilvania, cod fiscal: RO 16047700, cu 
mențiunea “URGEMED 14, nume participant”. 
După ce ați efectuat plata, salvați OP-ul pe computerul dvs. Apăsați butonul ”Plasează 
comanda”: 

 
După efectuarea PLĂȚII PRIN OP, veți fi redirecționat către formularul de înregistrare:  

 
Completați formularul cu toate datele solicitate, încărcați dovada plății la butonul ”Upload”, 
selectați că sunteți de acord cu GDPR (prelucrarea datelor personale) și apăsați butonul 
”Register”. Veți primi un mail de confirmare a înregistrării. 


