
“TOMIS”
CONSTANTA

Asociatia Medicilor de Familie Tomis Constanta
Conferinta Regionala
de Medicina Familiei

Mamaia 2018

Asociatia Medicilor de Familie “Tomis” Constanta

organizeaza

CONFERINTA REGIONALA

MEDICINA DE FAMILIE “PIATRA DE TEMELIE”

a medicinei moderne - actualitati si perspective

MAMAIA 30-31.08.2018 - 01.09.2018

Centrul de conferinta COMANDOR - ORFEU

Participarea la Conferință se poate face:
- cu înscriere până la 1 august 2018:  - membri SNMF - 150 lei/pers; - nemembri SNMF - 200lei/pers;

- cu înscriere după 1 august 2018: - membri SNMF - 200 lei/pers;  - nemembri SNMF -  300 lei/pers;

Termenul limită de înscriere pentru asigurarea mapelor Conferintei este 15 august 2018

Taxele de participare pot fi achitate: 
-  cu chitanță la secretariatul Conferinței;

- doar prin O.P. (fără mandat poștal) în contul Asociației Medicilor de Familie "Tomis" Constanța cu mențiunea 

"Pentru Conferința regională – septembrie 2018", cu numele în clar al participantului.

 Datele Asociatiei sunt: CIF 25450744, Cont RO42 BTRL 0140 1205 P631 91XX, Banca Transilvania, Agenția Mangalia

Ofertă cazare:
HOTEL AMIRAL / COMANDOR 4*

Cazare in camera dubla cu mic dejun         = 288 lei/zi

Cazare in camera dubla V.L. cu mic dejun = 252 lei/zi

HOTEL ORFEU 3*

Cazare in camera dubla cu mic dejun         = 230 lei/zi

Rezervarile se vor face la adresa de e-mail amftomisct@yahoo.com  după validarea inscrierii și până pe data de 20 august 2018.

Validarea înscrierii se va face:             

- la secretariatul tehnic al conferintei sau prin e-mail la adresa amftomisct@yahoo.com; 

În baza următoarelor acte:                           

- copie după chitanță sau după O.P. (cu numele conferinței și al participantului în clar cu majuscule);                                                               

- dovada apartenenței la SNMF (adeverință de la asociația locală sau copia chitanței pentru plata cotizației pe anul 2018);                        

- furnizarea următoarelor date: Nume și prenume, CNP; cod de parafă, specialitate, grad profesional, loc de muncă, adresă

de corespondență.      

Pentru a participa cu lucrări originale la sesiunile de prezentări științifice, doritorii sunt rugați să trimită un rezumat de maxim

250 de cuvinte care să cuprindă titlul complet, autorul/autorii, cuvinte cheie pe adresa de e-mail amftomisct@yahoo.com

până pe data de 15 iulie 2018.
Pentru informații suplimentare:

Dr. Laura Condur:       0722.671.991

Dr. Dina Mergeani:      0723.347.545

Dr. Zitta Popa:             0726.308.862

Dr. Aurelia Nicolae:     0723.315.828

Dr. Simona Moroianu: 0751.118.598
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