CNML 2013

MESAJ DE BUN-VENIT
Dragi colegi,
Ne revine din nou plăcerea de a vă invita să luați parte la evenimentul
cu tradiție a medicinei legale din România, Congresul Național de
Medicină Legală. Sperăm să treceți perioada 16 - 19 mai 2013 în agenda
dumneavostră de evenimente și să luăm parte împreună la un program
științific deosebit, ce se va desfășura la Hotel Continental Forum 4* din
Sibiu.
Dorim să ne bucurăm, ca și anul trecut, de prezența unui număr cât mai
mare din rândul mai tinerilor noștri colegi.
Vă așteptăm așadar la Sibiu, unul dintre cele mai reprezentative orașe
ale culturii românești.
Preşedinţii Congresului
Prof. Dr. Dan Dermengiu
Prof. Dr. Vasile Astărăstoae

COMITETE
COMITETUL DE ORGANIZARE
PREŞEDINŢII CONGRESULUI
Prof. Dr. Dan Dermengiu
Prof. Dr. Vasile Astărăstoae
SECRETARUL CONGRESULUI
Dr. Diana Bulgaru-Iliescu (Iaşi)
COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Dr. Gabriela Costea (București)
Conf. Dr. Cristian Curcă (Bucureşti)
Prof. Dr. Dan Perju-Dumbravă (Cluj-Napoca)
Prof. Dr. Alexandra Enache (Timişoara)
Conf. Dr. Valentin Gheorghiu (Bucureşti)
Prof. Dr. Valentin Iftenie (Bucureşti)
Conf. Dr. Beatrice Gabriela Ioan (Iași)
Conf. Dr. Gabriel Mihalache (Oradea)
Conf. Dr. Silviu Morar (Sibiu)
Prof. Dr. Roxana Zăvoi (Craiova)
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INFORMAŢII GENERALE
Locaţia: Hotel Continental Forum 4*, Str. Piața Unirii, nr. 10, Sibiu
Site-ul oficial al congresului: www.medleg2013.eventernet.ro
Limba oficială a congresului: Limba română
TERMENE LIMITĂ
Înregistrare:
Trimitere rezumate:
Rezervare cazare:

11 aprilie 2013
11 aprilie 2013
11 aprilie 2013

OPERATORUL CONGRESULUI
A: Str. A. Panu, Nr. 13, Bl. Ghica Vodă,
mezanin, Iaşi, România
T: +40-332-40.88.01-05;
Fax: +40-332-40.88.07
W: www.eventernet.ro

În comunicarea cu organizatorul vă rugăm să folosiţi următoarea adresă
de e-mail: contact@medleg2013.eventernet.ro
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele pierderi de
informaţii expediate pe adrese de e-mail necorespunzătoare.
Toate întrebările de natură organizatorică vor fi adresate companiei
EVENTER, inclusiv cele legate de serviciile electronice (site-ul
Congresului, înscriere, rezervare cazare şi trimitere de rezumate).
PROGRAMUL SECRETARIATULUI
JOI
16 mai 2013
VINERI
17 mai 2013
SÂMBĂTĂ
18 mai 2013
DUMINICĂ
19 mai 2013

-

12:00 - 19:30
08:30 - 19:30
08:30 - 17:00
08:30 - 11:00

Secretariatul Congresului va funcționa pe toată durata acestuia şi va fi
amplasat în holul Hotelului Continental Forum 4*, Sibiu.

SITE-UL OFICIAL AL CONGRESULUI
www.medleg2013.eventernet.ro
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TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ
1. Moartea subită - analiza comparativă a cauzelor. Argumente
pro-autopsie medico-legală;
2. Cauzalitatea în medicina legală - noutăți, interpretări, clarificări;
3. Tulburările psihotice în practica medico-legală;
4. Impactul noilor tehnologii în practica medico-legală şi judiciară;
5. Varia.

PROGRAM PRELIMINAR
JOI, 16 MAI 2013
12:00 - 19:30
SECRETARIAT: Primirea participanților. Validarea
participării. Înscrieri. Înmânarea documentelor
congresului. Cazare.
19:00
Deschiderea oficială
19:30
Cocktail de bun-venit
VINERI, 17 MAI 2013
08:30 - 19:00
SECRETARIAT
09:00 - 11:00
Moartea subită - analiza comparativă a cauzelor.
Argumente pro-autopsie medico-legală
Cauzalitatea în medicina legală - noutăți,
11:30 - 13:30
interpretări, clarificări
14:40 - 16:30
Tulburările psihotice în practica medico-legală
17:00 - 18:30
Sesiune Postere
20:00
Cina Festivă
SÂMBĂTĂ, 18 MAI 2013
08:30 - 17:00
SECRETARIAT
09:00 - 10:30
Workshop: În căutarea testului ADN perfect factori cheie, certitudini, controverse
11:00 - 13:00
Impactul noilor tehnologii în practica medicolegală şi judiciară
14:00 - 15:30
Varia
16:00 - 17:30
Sesiune rezidenți
Cele mai bune lucrări ale medicilor rezidenţi vor
fi premiate
DUMINICĂ, 19 MAI 2013
08:30 - 11:00
SECRETARIAT
09:00 - 11:00
Şedința Societății Române de Medicină Legală
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Varianta finală a programului va fi disponibilă pe site-ul oficial al
congresului, după 15 aprilie 2013.
Pentru informații actualizate vă rugăm să vizitați periodic site-ul oficial
al congresului, accesibil la adresa: www.medleg2013.eventernet.ro.

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR
METODE DE ÎNREGISTRARE:
Vă rugăm să folosiți una dintre următoarele metode pentru a vă
înregistra la congres:
1. completați formularul electronic de înregistrare de pe website-ul
congresului: www.medleg2013.eventernet.ro – forma recomandată
de înscriere
sau
2. completați formularul de înregistrare ataşat anunțului şi trimiteți-l
astfel:
• scanat prin e-mail pe adresa: contact@medleg2013.eventernet.ro
sau
• prin poştă pe adresa operatorului congresului:
EVENTER.NET, Str. Anastasie Panu, Nr. 13, Bl. Ghica Vodă,
mezanin, Iaşi, România
sau
• prin fax la numărul: +40-332-40.88.07.
VALIDAREA ÎNREGISTRĂRII:
Înregistrarea dvs. ca participant va fi validată după primirea de către
operatorul congresului a copiilor documentelor de plată sau a datelor
din documentele de plată (acestea pot fi completate doar la
înregistrarea online).
Copiile sau datele documentelor care atestă plata pot fi trimise:
ONLINE
• prin completarea secțiunii “Plata serviciilor achiziționate” din
secțiunea “Pagina personală”
sau
• prin e-mail, ca document scanat şi ataşat e-mailului, pe adresa
operatorului congresului: contact@medleg2013.eventernet.ro.
OFFLINE
• Prin poştă pe adresa operatorului congresului: Eventer, Str.
Anastasie Panu, Nr. 13, Bl. Ghica Vodă, mezanin, Iaşi, România
sau
• Prin fax la numarul: +40-332-40.88.07.
CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII:
Confirmarea înregistrării va fi trimisă prin e-mail (pe adresa furnizată de
dvs. în formularul de înregistrare).
Voucherul de plăți va fi trimis pe e-mail după data de 15 aprilie 2013.
Acest voucher de plăți certifică înregistrarea dvs. la congres şi plata
serviciilor aferente şi vă rugăm să-l prezentați la Secretariatul
congresului pentru a ridica materialele.
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TAXE DE PARTICIPARE
Plata taxei de participare se va efectua în lei, la cursul BNR din ziua
plății, în contul S.C. EVENTER.NET S.R.L., Nr. Cont: RO02 BUCU 1032 2305
5301 0RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Cod fiscal: RO 26964360. Vă
rugăm să evitați plata prin mandat poştal.
IMPORTANT!
În cazul în care doriți ca factura sa fie eliberată pe numele unei instituții,
plata trebuie efectuată din contul sau în numele instituției.
Până la data de
*După data de
11.04.2013
11.04.2013
medic primar/specialist
170 euro
250 euro
medic rezident
100 euro
150 euro
non-medical
130 euro
220 euro
insotitor
130 euro
220 euro
*participanţii înscrişi după 11.04.2013 vor primi geanta cu materialele de
congres în limita stocului disponibil
Categoria de participant

ATENŢIE!
Pentru a putea fi luat în considerare ca participant, la trimiterea
documentului care atestă plata taxei de participare trebuie specificat
lizibil numele participantului, oraşul şi mențiunea “Pentru Congresul de
Medicină Legală 2013 – Taxă participare/ Însoţitor".
Participanţii care efectuează plăţi după 11 aprilie 2013, pentru
validarea înregistrării, trebuie să prezinte la Secretariatul congresului
o copie a documentului prin care s-a efectuat plata.
Pentru participanţi, taxa de participare include: diplomă de participare,
mapa cu materialele congresului, accesul la sesiunile de lucru ale
congresului, prânzuri, coffee-break-uri şi cocktailul de bun-venit;
Pentru însoţitori, taxa include ecuson şi accesul la coffee-break-uri,
prânzuri şi cocktailul de bun-venit.
Lucrările Congresului vor fi creditate de către Colegiul Medicilor din
România, cu credite EMC, şi de către Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi
Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România.

REZUMATE
Rezumatele, redactate conform instrucţiunilor de redactare, se trimit
până pe data de 11 aprilie 2013, folosind una dintre variantele:
• accesând Pagina personală şi apoi secțiunea “Trimite
Rezumate” a website-ului oficial al congresului:
www.medleg2013.eventernet.ro
sau
• prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa operatorului:
contact@medleg2013.eventernet.ro
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ISSN
Volumul de rezumate al congresului va avea cod ISSN (International
Standard Serial Number). Codul ISSN este destinat publicațiilor seriale.
Publicațiile seriale sunt documente ce apar în părți succesive, pe orice
tip de suport, având de obicei o ordine numerică sau cronologică şi care
nu au un sfârşit prestabilit. Din aceasta categorie fac parte şi
revistele/volumele care conțin numai rezumatele articolelor/abstracte.
ATENŢIE!
Nu puteți trimite rezumate înainte de a vă înscrie!
Nu se admite transmiterea rezumatelor prin fax!
Vor fi publicate numai rezumatele la care cel puţin unul din autori a
achitat taxa de participare.
Pentru rezumatele trimise prin e-mail trebuie să respectați
instrucțiunile din acest anunț, iar pentru cele înscrise direct pe site
trebuie să urmați instrucțiunile de pe pagina web aferentă. Se acceptă
doar lucrări nepublicate, autorii asumându-şi integral răspunderea
asupra conținutului.
CONFIRMĂRI
Rezumatele acceptate de către Comitetul ştiințific vor fi confirmate
autorilor prin e-mail după data de 15 aprilie 2013 şi vor fi publicate în
volumul de rezumate al congresului.
CONDIŢII DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrărilor: oral sau poster.
Lucrările prezentate oral: proiectări cu videoproiector asistate de
computer (PowerPoint '97-2010, XP).
Poster: format 90x120 cm.
Comitetul ştiințific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările
propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau poster.
Autorii care vor prezenta lucrările oral vor furniza Secretariatului
congresului, în momentul validării înscrierii sau cu cel puțin două ore
înaintea prezentării, o copie pe CD sau memory stick a fişierului ce
conține prezentarea lucrării ştiințifice.
INSTRUCŢIUNI PENTRU REDACTAREA REZUMATELOR
Vă rugăm să respectați următoarele cerințe de redactare în cazul
trimiterii rezumatelor prin e-mail:
- rezumatul nu poate conține mai mult de 250 cuvinte;
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- rezumatul va fi trimis în limba română şi în engleză;
- tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
- rezumatul nu va fi formatat.
Rezumatul trebuie să cuprindă:
- titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spațiile)
nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
- numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: inițiale prenume
(în cazul bărbaților) sau
prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiți titluri
profesionale/academice); numele
autorului ce va prezenta lucrarea
trebuie subliniat; după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
- afilierea (secție, instituție, oraş, țară), atât a primului autor, cât şi a
coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima
literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
- se va insera un rând ce va cuprinde 3 - 5 cuvinte cheie;
- textul propriu-zis trebuie sa respecte structura cunoscută: introducere,
material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de
gen "rezultatele vor fi prezentate"); textul trebuie să conțină
suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
- nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
- toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.
Rezumatele în limba română (înscrise pe site fără diacritice) şi engleză
trebuie înregistrate separat, ca două rezumate distincte.

REZERVARE CAZARE
Informaţii şi imagini sunt disponibile pe site-ul oficial al congresului:
www.medleg2013.eventernet.ro

Rezervările la hotel se vor face până la data de 11 aprilie 2013 prin
completarea şi trimiterea "Formularului de rezervare servicii" însoțit de
copii ale documentelor de plată.
Metode de rezervare:
1. online:
• prin completarea secțiunii “Rezervare cazare hotel” din pagina
dvs. personală de pe website-ul congresului:
www.medleg2013.eventernet.ro - forma recomandată de trimitere
• prin e-mail pe adresa: contact@medleg2013.eventernet.ro
sau
2. offline:
• prin completarea "Formularului de rezervare cazare hotel"
anexat broşurii şi trimiterea lui prin fax sau poştă operatorului
congresului.
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MODALITĂŢI DE PLATĂ ACCEPTATE
Plata cazării se va face în lei, la cursul BNR din ziua plății, în contul S.C.
EVENTER.NET S.R.L., Nr. Cont: RO02 BUCU 1032 2305 5301 0RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi, cod fiscal: RO 26964360, cu mențiunea
“Pentru Congresul Național de Medicină Legală 2013 - Rezervare
Cazare, Hotel “…””. Vă rugăm să evitați plata prin mandat poştal.
Sunt acceptate aceleaşi modalități de înregistrare a plății pentru cazare
ca cele pentru validarea plății taxei de participare.
OPŢIUNI DE CAZARE
Hotel Continental Forum 4*
Hotel Ibis 3*
Hotel Împăratul Romanilor 3*

camera dublă
camera single
camera dublă
camera single
camera dublă
camera single

71 euro/cam./zi
63 euro/cam./zi
64 euro/cam./zi
54 euro/cam./zi
55 euro/cam./zi
45 euro/cam./zi

Toate tarifele includ micul dejun, TVA şi taxele locale.

ATENŢIE!
1. Rezervarea la hotel nu este valabilă fără dovada plăţii a cel puţin
primei nopţi de cazare. Rezervarea neînsoţită de plată este
considerată nulă.
2. Nu se admit decât rezervări în scris (site, e-mail, fax sau poştă), în
nume propriu. Nu sunt acceptate rezervări telefonice!
3. Deoarece numărul locurilor de cazare este limitat, operatorul
congresului nu garantează cazarea fără rezervare făcută până la
termenul limită (11 aprilie 2013).
Confirmarea rezervării va fi trimisă prin e-mail (pe adresa furnizată de
dvs. în formularul de înregistrare).
ATENŢIE!
Cazarea la hotel (accesul în cameră) se va face pe baza voucherului de
cazare emis de către operatorul congresului. Voucherul de cazare va fi
eliberat la Secretariatul congresului.
ANULĂRI
Anulările sunt acceptate doar prin e-mail sau notificare scrisă pe
adresa operatorului congresului. Până la data de 11 aprilie 2013 se va
rambursa 95% din suma plătită pentru cazare, nimic ulterior.
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CINA FESTIVĂ
Cina festivă va avea loc vineri, 17 mai 2013, începând cu ora 20:00, la
Restaurantul Cămara Boierului, un loc deosebit ce îmbină cu iscusinţă
tradiţionalul romanesc cu serviciile de 5* ale hotelului în incinta căruia
se găseşte, Hotelul Hilton din Sibiu.
Accesul se va face doar pe baza invitaţiilor primite contra cost la
Secretariatul congresului în prima zi a manifestării. Preţul cinei este de
34 euro/persoană. Restaurantul este rezervat exclusiv pentru acest
eveniment.
Vă rugăm să comunicaţi operatorului evenimentului intenţia de
participare la cină, până la data de 15 aprilie 2013, prin e‐mail la:
contact@medleg2013.eventernet.ro.
Cina festivă se poate plati şi în contul S.C. Eventer.Net S.R.L. la cursul
BNR din ziua plăţii. Pe dovada de plată vă rugăm sa specificaţi
“contravaloare cină festivă Congresul Naţional de Medicină Legală”.

