SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
« DR. MIOARA MINCU »

TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN MEDICINĂ
ȘI FARMACIE
EDIŢIA a V-a

Bucuresti, 8 mai 2019

➢ SCOPUL MANIFESTĂRII:
Evidențierea realizărilor știintifice din medicină, farmacie și științe conexe (biologie,
psihologie, fizică, chimie, matematică, etc.), care au condus la o mai bună diagnosticare a
diferitelor afecțiuni, la tratarea și vindecarea acestora.
➢ OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:
•
•
•
•
•

asigurarea cadrului organizatoric pentru profesorii din învăţământul preuniversitar precum și
pentru specialiștii în domeniu, din ţară şi străinătate, în vederea asigurării schimbului de
informaţii;
prezentarea realizărilor şi a studiilor cercetătorilor din domeniul medicinei, farmaciei și
științelor conexe;
prezentarea contribuţiilor tuturor disciplinelor la dezvoltarea medicinii şi a pregătirii
viitorilor specialiști;
formarea unei viziuni de ansamblu în domeniul medical;
jalonarea reperelor dezvoltării învăţământului sanitar.
➢ LOCUL DE DESFĂȘURARE1:
Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”
strada Viitorului 161-163, sector 2, București
e-mail: anca.grecu@scoalacdavila.ro
➢ SECȚIUNI:

•

Secţiunea A: lucrările științifice ale specialiștilor din domeniul farmaciei.

•

Secţiunea B: lucrările științifice ale specialiștilor din domeniul medicinei.

•

Secţiunea C: lucrările științifice ale specialiștilor din științele conexe.

1

Locul de desfasurare a simpozionului se poate modifica, in functie de numarul participantilor directi, siatuatie in
care acesta va fi anuntat ulterior.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
LA SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL “DR.MIOARA MINCU”
“TRADIŢIONAL ȘI MODERN ȊN MEDICINǍ ȘI FARMACIE”
Ediţia a V-a
8 mai 2019
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Înscrierea participanţilor se va face până la data de 30 aprilie 2019 prin e-mail la adresa
anca.grecu@scoalacdavila.ro, prin transmiterea formularului de înscriere ataşat (anexa 4) și a
copiei scanate a documentului de plată a taxei de participare.
Trimiterea lucrărilor însoţite de rezumatul acestora în limba română şi în limba
engleză, se va face până la data de 6 mai 2019, în format electronic, prin e-mail la adresa:
anca.grecu@scoalacdavila.ro.
Materialul de prezentare, sub formă de PPT va fi trimis, până la data de 7 mai 2019, la
adresele de mai sus.
➢ CERINŢE DE REDACTARE :
lucrarea propriu-zisă se va realiza în format A4, la un rând și jumătate distanță, cu margini
setate la 30 mm în partea stângă și la 20 mm în dreapta, sus și jos, text aliniat „justify”, cu
diacritice (caractere româneşti);
lucrarea va fi însoțită de rezumat în limba română și în limba engleză;
lucrarea nu a mai apărut în alte publicaţii, naţionale sau internaţionale
titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
autorul şi instituţia se vor scrie centrat sub titlu (Times New Roman, 12);
scrierea textului se începe la două rânduri de numele autorului (Times New Roman, 12);
lucrarea va fi redactată în Microsoft Word (cu extensia .doc sau .docx);
lucrarea nu va depăși 6 pagini;
prezentarea Power Point va cuprinde 10-20 slide-uri;
timpul de prezentare a unei lucrări nu va depăși 10 minute.

➢ TAXA DE PARTICIPARE
Taxa de participare: 100 lei ( include o carte cu ISBN, diplomă, masa de prânz) se va depune în
contul – RO04 UGBI 0000 0720 1810 4RON deschis la GARANTI BANK– titular ŞCOALA
POSTLICEALĂ SANITARĂ « CAROL DAVILA »
Se vor trece pe ordinul de plată numele şi prenumele plătitorului, instituția unde lucrează,
localitatea şi specificaţia – taxă participare Simpozion „Doctor Mioara Mincu”.
•
•

•
•

Se vor elibera diplome semnate numai de organizator pentru cazul participărilor
indirecte.
In cazul lucrărilor trimise de către participanți, autorul va completa o declarație pe proprie
răspundere, model atasat formularului de ȋnscriere, privind faptul că lucrarea este
originală, cu respectarea legislației privind drepturile de autor, întreaga responsabilitate
privind eventualele plagiate revenind autorului/autorilor; de asemenea, solicitam fiecărui
autor/colectiv de autori transmiterea pentru fiecare lucrare a posterului lucrării.
Persoanele care nu vor fi prezente la simpozion, vor primi diploma și cartea la adresa
specificată în formularul de înscriere.
Persoanele care doresc cazarea (contra cost) pe timpul nopții vor trebui să solicite acest lucru
în momentul trimiterii formularului de înscriere.
Sugestii de cazare:
HOTEL GRAFFITI - 3 stele

•
•
•
•
•

Adresa : Str. Albac nr. 25, sector 1, Bucureşti
Telefon: 004021-231.79.79
Fax: 004021 231.77.99
Email: info@graffitihotel.ro
Preț informativ – cameră single 175 lei, cameră dublă 210 lei.

HOTEL EOS - 2 stele
•
•
•
•
•

Şos. Pantelimon nr.14, sector 2, Bucureşti
Telefon:: +4 0760.310.882 | +4 021.252.30.60
Fax: +4 031.425.36.74
Email: office@hoteleos.ro
Preț informativ – cameră single 168 lei, cameră dublă 195 lei.

HOTEL CITADELLA – 3 stele
•
•
•
•
•

Str. Popa Lazăr nr. 12, sector 2, Bucuresti, Romania
Tel/Fax: (004) 021 25 25 714 (004) 021 25 27 809
Mobil: +40728 777 837
Email: office@citadella.ro
Preț informativ – cameră single 208 lei, cameră dublă 237 lei.

➢ OPORTUNITĂȚI DE PUBLICARE
•

Articolele participante urmează să fie publicate ulterior conferinţei în jurnalul aferent
evenimentului cotat ISBN
➢ PERSOANA DE CONTACT:

Profesor Anca Celina Grecu
anca.grecu@scoalacdavila.ro
Telefon: 0744863546

Director Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”,
Prof.Aurelia ȘOVA

Coordonator:
Prof.Anca Celina GRECU

