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Comitetul ȘTIINȚIFIC al CELUI de al XIX-lea CONGRES al
SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

1. Conf. Dr. Cristina Tiu – Preşedinte al Comitetului de Organizare, Preşedinte al SNR,
Bucureşti
2. Prof. Dr. Bogdan Popescu – fost Preşedinte al SNR, Bucureşti
3. Prof. Dr. Dafin Fior Mureşanu - fost Preşedinte al SNR, Cluj-Napoca
4. Conf. Dr. Cristina Panea – Preşedinte viitor ales al SNR, București
5. Acad. Prof. Dr. Constantin Popa, Bucureşti
6. Prof. Dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă, Cluj- Napoca
7. Prof. Dr. Mihaela Simu, Timişoara
8. Prof. Dr. Rodica Bălaşa, Cluj-Napoca
9. Prof. Dr. Radu Tănăsescu, Nottingham, Marea Britanie
10. Prof. Dr. Dan Cuciureanu, Iaşi
11. Conf. Dr. Corina Roman, Sibiu
12. Conf. Dr. Valeria Tudorică, Craiova
13. Conf. Dr. Cristian Falup Pecurariu, Braşov
14. Șef lucrări Dr. Ioana Mîndruţă, Bucureşti
15. CS II, Dr. Florina Anca Antochi, Bucureşti
16. Dr. Tudor Lupescu, Bucureşti
17. Dr. Mihai Titus Vasile, Bucuresti
18. CSII Dr. Adina Roceanu, Bucuresti

COMITETUL LOCAL DE ORGANIZARE
Dr. Raluca Nistor
Dr. Amalia Ene
Dr. Athena Ribigan
Dr. Elena Terecoasă
Maria Niţoi
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INFORMAȚII GENERALE:
Cel de al - XIX –lea Congres al SNR 2021 este onorat de o prestigioasă participare naţională şi
internaţională şi va avea următoarele teme:
•
•
•

Neuromodularea și terapii asistate de dispozitiv în neurologia și neurorecuperarea
modernă
Neuroinfecții
Varia

Congresul se va desfăşura şi anul acesta online, fiind al doilea congres naţional virtual al SNR,
după cel desfăşurat în acelaşi format în 2020.
Cursul precongres al celui de –al XIX -lea Congres al SNR va avea loc in data de 15 noiembrie
2021 si va avea tema „Accidentul vascular cerebral ischemic- primele 72 de ore”
În cadrul acestui congres vor fi mai multe simpozioane ştiințifice organizate în colaborare
cu alte instituţii medicale şi asociaţii profesionale medicale din România şi din Europa. De
asemenea, se va organiza conform tradiţiei o sesiune dedicată medicilor rezidenţi în
Neurologie.
Secretariatul Ştiinţific al Congresului funcţionează până la data de 05.11.2021 la Clinica de
Neurologie S.U.U.B., tel. (021) 312 30 10. Adresa: Conf. Dr. Cristina Tiu, Societatea de Neurologie
din România, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de Neurologie, et. IX, Splaiul
Independenţei 169, sector 5, 050098, Bucureşti, adresa de email: contact@neurology.ro
Pe adresa site-ului web al SNR (www.neurology.ro) veti puteţi găsi informaţii la zi despre
Congresul Naţional Virtual al Societăţii de Neurologie din România 2021
Persoană de contact:
Secretar General S.N.R.
Dr. Mihai Vasile, e-mail: mtvasile@yahoo.com

SECRETARIATUL ORGANIZATORIC AL CONGRESULUI SNR 2021:
Partenerul nostru tradiţional care se ocupă de aspecte precum înregistrarea participanţilor,
aspecte tehnice legate de accesul la lucrările congresului, înregistrarea eventuală şi ulterior
încarcarea în platforma online a prezentărilor pentru speakeri, este firma Logos Consult,
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telefon de contact

0724.289.238, persoana de contact - doamna Venița Doană, adresa de e-

mail: office@logosconsult.eu.
INFORMAȚII LEGATE DE PLATA TAXEI DE PARTICIPARE LA CONGRESUL SNR 2021:
•

EXTREM DE IMPORTANT - TAXELE DE PATICIPARE LA CONGRESUL SNR 2021
TREBUIE PLĂTITE INDIVIDUAL DE CĂTRE FIECARE MEDIC

•

Taxa de participare la al-XIX-lea Congres al SNR, va putea fi achitată doar prin
transfer bancar sau depunere de numerar la bancă, în contul contul BCR, sucursala
sectorului 5, Bucureşti, către:
Societatea de Neurologie din România, cont: RO24RNCB0076029420400001

•

Vă rugăm ca după achitarea taxei de participare la Congres să trimiteţi o copie a chitanţei
bancare, numele şi prenumele medicului cu menţiunea „taxă de participare la congresul
SNR 2021” prin e-mail, la adresa trezoreriesnr@yahoo.com

Taxe de participare la cel de al-XIX-lea Congres virtual al SNR – 2021

Membri ai Societăţii de

Non membri

Studenti ai Facultăţii de
Medicină şi

Neurologie din România

Medicii neurologi
Medici primari

Medici rezidenţi

sau specialişti

200 lei

Medici primari

Medici

sau specialişti

rezidenţi

400 lei

100 lei

GRATIS

pensionari

GRATIS

EXTREM DE IMPORTANT:
•

TAXA DE PARTICIPARE PENTRU CONGRESUL SNR 2021 VA PUTEA FI PLĂTITĂ
PÂNĂ LA DATA DE 05. 11.2021

•

ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR LA CONGRESUL SNR 2021 VA ÎNCEPE CU DATA
DE 01.08.2021 PE PLATFORMA ONLINE DEDICATĂ CE VA PUTEA FI ACCESATĂ
DIN SITE-UL SNR - www. neurology.ro

•

ÎNSCRIEREA ESTE ABSOLUT NECESARĂ PENTRU A VĂ PUTEA TRIMITE LINKUL
DE ACCES LA LUCRĂRILE CONGRESULUI
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•

PARTICIPAREA LA CURSUL PRECONGRES ESTE ACCESIBILĂ DOAR
PARTICIPANȚILOR LA CONGRESUL SNR 2021

REZUMATE SI ADRESE DE E-MAIL DESTINATE:
Vă rugăm să trimiteţi rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi în cadrul celui de-al XIX
lea Congres al SNR 2021 pe adresa de e-mail oficială: congresneuro@gmail.com
Termene limită pentru trimiterea rezumatelor lucrărilor propuse pentru Congresul SNR
2021:
• Termenul limită până la care aşteptăm titlurile şi autorii lucrărilor propuse pentru
prezentările orale în cadrul Congresului SNR 2021 este de 01.08.2021
•

Termenul limită până la care aşteptăm rezumatele în limba engleză şi română este
15.09.2021

•

Acest termen este necesar pentru a putea obţine creditarea cu puncte EMC la CMR

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).

•

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 care nu a fost trimise până la 15.09.2021 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 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:
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•

Congresul SNR 2021 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 2021

•

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 15.11. 2021 va fi creditat separat cu ore de
EMC, puncte ce vor fi disponibile doar pentru medicii neurologi ce se înscriu la curs şi care
completează formularul de evaluare postcurs. Medicii care nu vor completa chestionarele
de evaluare postcurs nu vor intra în posesia certficatului de participare la cursul
educaţional, disponibil după terminarea congresului pe site-ul SNR (www. neurology.ro),
secţiunea Congrese SNR

VĂ AȘTEPTĂM LA CEL DE-AL XIX-LEA CONGRES VIRTUAL AL SNR, 16-19
NOIEMBRIE 2021

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

6

