
ACADEMIA ROMÂNĂ 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ’’CAROL DAVILA’’ BUCUREȘTI 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE 
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DE STROKE (AVC) 

organizează în perioada  

16-18 octombrie 2019 
 PALATUL PATRIARHIEI, BUCUREȘTI  

A XXII-a CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE STROKE (AVC)  
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

TEMATICA: 
ATEROSCLEROZA SISTEMULUI ARTERIAL CERVICO-CEREBRAL 
BOALA DE VASE MICI CEREBRALĂ 
HEMORAGIA CEREBRALĂ ȘI SUBARAHNOIDIANĂ NON ANEVRISMALĂ 
DIABETUL ȘI AVC 
PROFILAXIA PRIMARĂ ȘI SECUNDARĂ A AVC 
TERAPIA INTERVENȚIONALĂ ÎN AVC  
VARIA  

Informaţii generale: Limba oficială a conferinţei: română sau engleză.  
Forma de desfăşurare: comunicări orale, postere, mese rotunde 

Taxa de participare trebuie platită individual, nu pe liste de grup, de catre fiecare medic și va 
putea fi achitată doar prin transfer bancar sau depunere de numerar la bancă, în contul 
Asociaţiei Naţionale Române de Stroke (AVC): RO04BRDE441SV14691184410  deschis la 
Banca Română pentru Dezvoltare Bucureşti, Sucursala Văcăreşti. Taxa de participare va 
acoperi: participarea la manifestările ştiinţifice, materialele conferinţei (ecuson, mapă, 
programul ştiinţific şi volumul de rezumate), participarea la pauzele de cafea şi cocktail-urile 
oferite de organizatori, precum şi certificatul de participare cu creditele EMC, emis de 
Colegiul Medicilor din România. 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 certificatul de 
participare cu orele de EMC, doar dacă au completat la înscriere codul unic de identificare al 

Taxa de participare 

Până la 
 30.09.2019

Intre  
1-18.10.2019

Medici primari şi specialişti 400 RON 450 RON

Medici rezidenţi 250 RON 300 RON

Studenți Intrarea liberă cu anunț prealabil



medicului (CUIM) alături de date precum nume, prenume, specialitate, grad profesional/
didactic. Certificatele de participare vor putea fi descarcate online de pe site-ul Asociației 
Naționale Române de Stroke (AVC), începand cu data de 21 octombrie 2019, necesitând 
însă validarea participarii la comunicările științifice, la secretariatul conferinței. 

Organizatorii vor asigura mapa cu materialele conferinţei doar participanţilor înscrişi până la 
data de 1 octombrie 2019. Pentru participanţii înscrişi după această dată, mapa va fi 
distribuită în limita stocului disponibil.  
Rezumatele comunicărilor orale  și titlurile posterelor vor fi trimise pe adresa de e-mail: 
conferintastrokero@gmail.com până la data de 31 august 2019. Rezumatul trebuie editat 
obligatoriu ca document Word (română și engleză, fiecare de maxim 250 cuvinte) și pe lângă 
titlu și autori va fi structurat în patru părţi: obiectivul lucrării, metodă, rezultate, concluzii. 
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu lucrările trimise și de a decide 
forma de prezentare. Rezumatele acceptate vor fi publicate în volumul conferinţei.  
Instrucţiuni pentru redactare e-poster: Posterele în format electronic, ale căror titluri au fost 
deja trimise până la data de 31 august 2019 pentru a putea fi incluse în program,   vor fi 
trimise ulterior,  până la data de 23 septembrie 2019, la adresa de mail de mai sus,  sub 
forma unui singur diapozitiv (slide) Powerpoint, format pptx, 16:9 (wide) - cu titlul lucrării, 
autorii, textele explicative și imaginile necesare conform formatului tipic ale unui poster, 
imaginile folosite având rezoluție recomandată de minim 200 dpi. Vă recomandăm ca, în 
măsura posibilului,  inițial să salvați (exportați) diapozitivul ca imagine jpg, apoi să îl 
reimportați (reinserați) în diapozitivul final, fiind în acest fel evitate modificările formatării 
posterului ce pot apărea la deschiderea pe alte PC-uri. Posterele trimise vor rula continuu pe 
durata conferinței pe un ecran electronic de mari dimensiuni și vor fi vizualizate de o comisie 
dedicată, care va aloca premii celor mai bune prime 3 lucrări.   
Cazarea participanţilor poate fi rezervată prin agenția TRAVIOLI TOUR  SRL, persoană de 
contact: Oliver Păiuși -  e-mail: office@traviolitour.ro   
Secretariatul conferinţei: Înainte de deschiderea oficială a conferinţei la Clinica de 
Neurologie, Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, Sos.Berceni nr.10-12, 
sector 4, Bucureşti - telefon: 021 3343001,  telefon/fax: 021 3347170. Începând cu data de 16 
octombrie 2019 ora 7,00 la Palatul Patriarhiei.  
Pe site-ul web al Asociației Naționale Române de Stroke (www.anrs-neurologie.ro) veți găsi 
informaţii la zi și alte detalii despre a XXII-a Conferință Națională de Stroke (AVC) cu 
participare internațională.    
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