
                                              

1 
 

 

 

 

 

 

SUB EGIDA  

ACADEMIEI ROMANE  

SI  

A UNIVERSITATII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

„CAROL DAVILA”  

BUCUREŞTI 

 

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA SI  

FUNDATIA SOCIETATII DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA 

 

 

Organizează 

  

AL XVIII-LEA CONGRES 

AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA 

 

- Primul anunţ - 

  

BUCUREŞTI, 6 - 9 MAI 2020 

 

www. neurology.ro 

 

                                                          



                                              

2 
 

Comitetul ȘTIINȚIFIC al CELUI de al XVII-lea CONGRES al 

SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA 

  

 

1. Prof. Dr. Bogdan Popescu – Presedinte al Comitetului de Organizare, Presedinte al 

SNR, Bucuresti 

2. Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru – Presedinte de onoare ad vitam al SNR, Bucuresti  

3. Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu – fost Presedinte al SNR, Cluj-Napoca 

4. Conf. Dr. Cristina Tiu – Presedinte viitor ales al SNR, Bucuresti 

5. Prof. Dr. Alexandru Serbanescu, Bucuresti 

6. Acad. Prof. Dr. Constantin Popa, Bucuresti 

7. Prof. Dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă, Cluj- Napoca 

8. Prof. Dr. Mihaela Simu, Timisoara 

9. Prof. Dr. Rodica Balasa, Cluj-Napoca  

10. Prof. Dr. Ioan Buraga, Bucuresti  

11. Conf. Dr. Cristina Panea, Bucuresti 

12. Conf. Dr. Dan Cuciureanu, Iasi 

13. Conf. Dr. Valeria Tudorica, Craiova  

14. Conf. Dr. Radu Tanasescu, Bucuresti   

15. Dr. Florina Anca Antochi, Bucuresti   

16. Dr. Mihai Titus Vasile, Bucuresti 

17. Dr. Adina Roceanu, Bucuresti 

 

 

COMITETUL LOCAL DE ORGANIZARE 

 

Dr. Raluca Nistor 

Dr. Amalia Ene 

Dr. Athena Ribigan 

Dr. Elena Terecoasa 

Maria Niţoi 
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INFORMATII GENERALE: 

 

Cel de al- XVIII –lea Congres al SNR 2020 este onorată de o prestigioasă participare naţională şi 

internaţională, va avea următoarele teme: 

 

 Neuroimunologie 

 Somnul în neurologie şi neuroştiinţe 

 Varia 

 

Congresul se va desfăşura la Bucureşti, la Magic Place Event – Grant, Soseaua Virtuţii nr. 

155, sector 6, în perioada 6 - 9 mai 2020,  

 

 

 

 

 

Cursul satelit al celui de –al XVIII-lea Congres al SNR va avea loc in data de 6 mai 2020 si va 

avea tema „Neuroimunologie” 

 

In cadrul acestui congres vor fi mai multe simpozioane stiintifice organizate in colaborare 

cu alte institutii medicale si asociatii profesionale medicale din Romania si din Europa. De 

asemenea, se va organiza conform traditiei initiate in anul 2017 un simpozion dedicat 

medicilor rezidenţi. 
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Secretariatul Ştiinţific al Congresului funcţionează până la data de 01.04.2020 la Clinica de 

Neurologie S.U.U.B., tel. (021) 312 30 10, fax (021) 312 81 02. Adresa: Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru, 

Societatea de Neurologie din România, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de 

Neurologie, et. IX, Splaiul Independenţei 169, sector 5, 050098, Bucureşti. 

 

Pe adresa site-ului web al SNR (www.neurology.ro) veti puteţi găsi informaţii la zi despre  

Congresul Naţional al Societăţii de Neurologie din România 2020 

  

Persoană de contact: 

Secretar General S.N.R. 

Dr. Mihai Vasile, e-mail: mtvasile@yahoo.com 

 

 

SECRETARIATUL CONGRESULUI SNR 2020: 

 

Secretariatul Organizatoric al Congresului ce rezolvă toate problemele legate de evidenţa 

plăţii taxei de participare, locul de desfăşurare al congresului şi cocktail-urilor, cazarea 

participanţilor precum şi alte detalii organizatorice, este asigurat de către firma Logos 

Consult, telefon de contact    0724.289.238, persoana de contact - doamna Venita Doana, 

adresa de e-mail: office@logosconsult.eu. 

 

Cu excepţia problemelor legate de programul ştiinţific vă rugăm insistent ca orice întrebări 

să fie adresate direct secretariatului organizatoric. 

  

INFORMATII LEGATE DE PLATA COTIZAŢIEI DE MEMBRU AL SNR PENTRU ANUL 2020: 

 

 Cotizația de membru al Societăţii de Neurologie din România este de 550 RON 

pentru medicii specialişti şi primari şi de 250 RON pentru medicii rezidenţi.  

 Plata cotizaţiei de membru al SNR pentru anul 2020 se poate efectua începând cu data 

de 06.01 2020 şi vă rugăm să achitaţi cotizațiile de membru cât mai curând posibil 

(până la sfârşitul lunii martie 2020), pentru a face posibilă plata cotizaţiei S.N.R. la 

societăţile partenere (EAN şi WFN). . 

 EXTREM DE IMPORTANT - COTIZATIILE DE MEMBRU AL SNR SE VOR PLATI IN 

MOD INDIVIDUAL DE CATRE FIECARE MEDIC 

 Pentru medicii neurologi (primari, specialişti sau rezidenţi) care nu sunt membrii ai 

SNR şi doresc să devină membrii ai societăţii noastre, vă invităm să urmaţi 

instrucţiunile oferite pe site-ul SNR (www. neurology.ro) 

http://www.neurology.ro/
mailto:mtvasile@yahoo.com
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 Se va păstra şi posibilitatea de a plăti cotizaţia de membru al SNR prin transfer/ depunere 

de numerar la bancă. In astfel de cazuri avem rugămintea să păstraţi chitanţa emisă de 

banca unde aţi efectuat plata   

 Cotizaţia de membru al Societǎţii de Neurologie din România va putea fi achitatǎ în 

contul BCR, sucursala sectorului 5, Bucureşti, cǎtre Societatea de Neurologie din 

România, cont: RO24RNCB0076029420400001 

 Vă rugăm ca, după achitarea cotizației de membru, să trimiteţi o copie a chitanţei 

bancare, numele scris cu majuscule cu culoare neagră, împreună cu menţiunea: 

„cotizația de membru al S.N.R.”, la numărul de fax (021) 3128102. Pentru medicii care nu 

sunt încă membrii ai SNR vă rugăm să trimiteţi în plus şi formularul de adeziune la SNR, 

completat şi scanat, (disponibil pe site-ul www.neurology.ro),  la numarul de fax (021) 

3128102 

 

INFORMATII LEGATE DE PLATA TAXEI DE PARTICIPARE LA CONGRESUL SNR 2020: 

 

 EXTREM DE IMPORTANT - TAXELE DE PATICIPARE LA CONGRESUL SNR 2020 

TREBUIE PLATITE INDIVIDUAL DE CATRE FIECARE MEDIC 

 Taxa de participare la al-XVIII-lea Congres al SNR, va putea fi achitată doar prin 

transfer bancar sau depunere de numerar la bancă,  în contul destinat către Logos 

Consult, Raiffeisen Bank, cont , RO91 RZBR 0000 0600 1152 5265 

 Vă rugăm ca după achitarea taxei de participare la Congres să trimiteţi o copie a 

chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „taxă 

de participare la congresul SNR 2020” prin e-mail, la adresa office@logosconsult.eu 

(Logos Consult). 

 În acelaşi timp, vă anunţăm că pentru participanţii la Congres care nu vor achita 

taxa de participare până la data de 01.04.2020, comitetul de organizare nu se 

angajează să ofere o mapă completă şi nici să asigure rezervarea locurilor de 

cazare. 

 Cazarea participanţilor poate fi rezervată, prin agenţia Logos Consult la telefon 

0724.289.238, persoana de contat doamna Venita Doana 
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Taxe de participare la cel de al-XVIII-lea Congres al SNR – 2020 

  

  Membri ai Societăţii de 

Neurologie din România 

Nemembri 

Perioada efectuării plăţii Primari sau 

specialişti 

Rezidenţi Primari sau 

specialişti 

Rezidenţi 

Pină la 31.03.2020 650 lei 300 lei 900 lei 450 lei 

După 31.03.2020 

  

700 lei 350 lei 950 lei 500 lei 

* După data de 31.03.2020 nu se vor mai putea achita cotizaţiile de membru prin contul bancar 

al Societăţii, întrucât nu va mai exista timpul necesar procesării înregistrării 

 

REZUMATE SI ADRESE DE E-MAIL DESTINATE: 

 

Vă rugăm să trimiteţi rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi în cadrul celui de-al XVIII 

lea Congres al SNR 2020 pe adresa de e-mail oficială:  congresneuro@gmail.com  

 

Termene limită pentru trimiterea rezumatelor lucrărilor propuse pentru Congresul SNR 

2020: 

 Termenul limită până la care aşteptăm titlurile şi autorii lucrărilor propuse este de 

29.02.2020. Rezumatele lucrărilor trimise trebuie să fie obligatoriu în limba engleză şi în 

limba română. 

 Termenul limită până la care aşteptăm rezumatele în limba engleză şi română este 

31.03.2020  

Instrucţiuni pentru rezumatele lucrărilor trimise: 

 

 Rezumatele trebuie să aibă obligatoriu variante in limba română şi engleză, fiecare de 

maxim 250 de cuvinte, trebuie să conţină numele (iniţiale ale prenumelor + nume de 

familie, indiferent de sexul autorilor), şi adresa oficială a autorilor.  

 Autorul care va prezenta lucrarea va fi trecut cu litere aldine (bold).  
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 Rezumatele trebuie editate ca documente Word, nu este posibilă includerea de figuri sau 

tabele, şi ele vor fi ataşate mesajului electronic 

 În mesajul electronic vă rugam să includeti și un număr de telefon unde autorii pot fi 

contactați, secțiunea pentru care este trimisă lucrarea şi forma de prezentare pentru 

care autorii optează, comitetul de organizare rezervându-şi dreptul de a accepta sau nu 

lucrările, iar pentru cele acceptate de a decide forma de prezentare 

 Rezumatele ale căror titlu şi autori nu au fost primite pină la  29.02.2020 şi respectiv 

cele al căror text nu a fost trimis până la 31.03.2020 nu vor mai fi luate în 

considerare și nu vor mai fi publicate în suplimentul Romanian Journal of 

Neurology 

 Majoritatea lucrărilor acceptate vor fi prezentate sub formă de poster 

 Comisia de evaluare a posterelor ce va fi anunţată în Al-doilea Anunt al Congresului 

SNR 2020  disponibil pe site-ul SNR (www,neurology.ro),  va selecta in funcţie de 

calitatea ştiinţificǎ a acestora, un număr de lucrări care se vor dovedi a fi cele mai 

valoroase ştiinţific,urmând ca autorii sǎ le dezvolte sub forma a cate unui articol ştiinţific 

ce va fi publicat într-un număr viitor al revistei Romanian Journal of Neurology 

 

CREDITAREA CU PUNCTE EMC A EVENIMENTELOR: 

 

 Congresul SNR 2020 va fi creditat de către Colegiul Medicilor din România cu ore de 

educaţie medicală continuă (EMC). Numărul de puncte EMC va fi înscris pe diploma de 

participare ce va eliberat începând cu acest an online, după congres, pe site-ul 

SNR - www. neurology.ro, sectiunea congrese SNR după ce va fi completat şi depus 

chestionarul de evaluare a Congresului SNR 2020 (chestionar disponibil în mapa de 

congres şi la secretariat) 

 Conform deciziei 12/29.06.2018 a Colegiului Medicilor din România, Anexa 2, capitolul II, 

articolul 11, litera c) privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală 

continuă, medicii participanţi vor putea primi diploma de participare cu orele de EMC 

dacă au prezentat la înscriere codul unic de identificare al medicului CUIM alături 

de date prcum nume, prenume, specialitate, grad profesional/ didactic. Codul unic 

de identificare al medicului (CUIM) se regăseşte pe formularul nou de membru al 

Colegiului Medicilor sau poate fi obţinut de la fiecare Colegiu ala Medicilor regional 

în mod individual de către fiecare medic 

 VA RUGAM RESPECTUOS SA PREZENTATI LA INSCRIERE LA CONGRES CODUL 

UNIC DE IDENTIFICARE A MEDICULUI – CUIM. 

 Cursul educaţîonal precongres din data de 06.05. 2020 va fi creditat separat cu ore de 

EMC, puncte ce vor fi disponibile doar pentru medicii neurologi ce se înscriu în ziua de 

06.05.2019 la sediul de desfăşurare a Congresului şi care completează formularul de 

evaluare postcurs. Medicii care nu vor completa chestionarele de evaluare postcurs nu 
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vor intra in posesia certficatului de participare la cursul educaţional, disponibil după 

terminarea congresului pe site-ul SNR (www. neurology.ro), secţiunea Congrese SNR 

 

VA ASTEPTAM LA CEL DE-AL XVIII-LEA CONGRES SNR, 6-9 MAI 2020, MAGIC 

PLACE EVENT – GRANT BUCURESTI 

 

 

 

Acest anunţ a fost editat şi distribuit de către Societatea de Neurologie din România. 

  

 

 


