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CUVÂNT DE BUN VENIT

Dragi colegi,

Avem onoarea și plăcerea de a vă invita în numele Comitetului de Organizare și al Comitetului 
Științific, să participați la cea de a 2-a Conferință a Societății Române de Neurologie Pediatrică (SRNP), ce va 
avea loc la București în perioada 05 -07 noiembrie 2015. 

În cadrul programului științific al conferinței ne-am propus anul acesta să abordăm mai multe teme cu 
implicație practică în activitatea noastră zilnică, și anume: Bolile demielinizante ale sistemului nervos central, 
Bolile neuromusculare acute, Actualități în Epilepsiile copilului, Boli neurologice rare. 

Anul acesta SRNP se implică în elaborarea unor ghiduri și recomandări de practică medicală în 
neurologia pediatrică, ce vor fi prezentate într-o secțiune aparte a conferinței, cu referire la : Scleroza 
tuberoasă, Convulsiile febrile și sdr. Dravet, Spasmele epileptice și Paralizia Neonatală de plex brahial.

Tinerii noștri colegi, rezidenți dar și specialiști neurologi pediatri, vor avea ocazia să discute realizări 
recente în diagnostic și tratament.

Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem la conferința SRNP și vă încurajăm să participați activ prin 
trimiterea în termenul cerut a rezumatelor pentru prezentări orale și postere. 

Nutrim speranța că prin participarea Dumneavoastră vom reuși să continuăm tradiția și să facem și 
din acest eveniment un succes.

Vă așteptăm cu drag,

Profesor Dr. Sanda Măgureanu Dr. Carmen Burloiu 
Președinde Onorific Conferință SRNP Preşedintele Societății Române de Neurologie

 Pediatrică 



www.srnp.ro/neurologiepediatrica2015

Hotel Ramada Parc – București
05-07 noiembrie 2015

A II-a Conferință a Societății Române de Neurologie Pediatrică 
cu participare internațională

COMITETE

DATE DE CONTACT 

PREŞEDINTE ONORIFIC CONFERINȚĂ: Prof. Dr. Sanda Magureanu
PREŞEDINŢII CONFERINŢEI: Burloiu Carmen 

               Craiu Dana

COMITET ŞTIINŢIFIC CONFERINȚĂ
Bârcă Diana Minciu Ioana
Boghean Cristina Moțoescu Cristina
Budișteanu Magda Pomeran Cristina
Burloiu Carmen Robănescu Ligia
Butoianu Niculina Sandu Carmen
Craiu Dana  Tarța-Arsene Oana
Dica Alice Vințan Mihaela
Iliescu Catrinel Vișa Gabriela

COMITET DE ORGANIZARE CONFERINȚĂ
Acsinte Ileana Iliescu Catrinel
Bacoș Iuliu Leanca Mădălina
Bârcă Diana Minciu Ioana
Burloiu Carmen Moisa George
Costea Raluca Popescu Laura   
Craiu Dana Sandu Magdalena
Dogaru Aurelia Toma Adrian

Website-ul conferinței 
www.srnp.ro/neurologiepediatrica2015 

Secretariat științific:
Dr. Butoianu Niculina: 

Secretariat organizatoric: 
Romania Travel Plus – Organizator Profesionist de Congrese 
Str. Tudor Ştefan 56. Sector 1 
011658, Bucureşti, Romania
Tel: +40 21 230 42 82 / +40 21 230 51 10
Fax: +40 21 230 50 42
Persoana de contact: Lavinia Bodislav
Email: 

secretariatsrnp2015@gmail.com

lavinia@rotravelplus.com
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INFORMAȚII GENERALE

Data conferinței
05 - 07 noiembrie 2015

Locație
HOTEL RAMADA PARC-BUCUREȘTI
Bulevardul Poligrafiei 3 - 5, 
București 013704
021 549 2000

Limba oficială a conferinței
Limba oficială a conferinței va fi limba romană, cu prezentarea (slide) redactată în limba engleză. 
Invitații străini vor prezenta în limba engleză.
Nu se va asigura traducere simultană. 

Temele conferinţei
Boli demielinizate ale SNC
Boli neuromusculare acute
Actualități în Epilepsiile copilului
Boli neurologice rare
Ghiduri și recomandări de practică medicală în Neurologia Pediatrică: Convulsii febrile și sd 
Dravet, Scleroza tuberoasă, Paralizia neonatală de plex brahial, Sd West

Rezumate
Comitetul știinţific invită autorii să trimită rezumatele pentru evaluare şi includere în program. 
Subiectul lucrărilor ce urmează a fi prezentate trebuie să abordeze una din temele conferinței.

Trimiterea rezumatelor
Rezumatele pot fi trimise doar prin încărcarea acestora online în website-ul conferinței la tema 
corespunzătoare: 

Este necesară înregistrarea on line, a cel puțin unuia dintre autori pentru a încărca rezumatul. Pentru 
mai multe informații vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile de pe site.

Data limită de transmitere a rezumatelor: 

Pentru trimiterea rezumatului se va selecta tema la care doriți să fie inclus rezumatul. Puteți verifica 
personal dacă rezumatul a fost corect încărcat, sau puteți face modificări intrând pe pagina 
dumneavoastră prin “profilul participantului”. 
Eventualele modificări se pot face până la data de 
Nu există o limită a numărului de rezumate pe care le poate înregistra un participant.
Rezumatele vor fi evaluate de comitetul științific. Autorul lucrării va fi înștiințat ulterior prin e-mail 
despre acceptarea sau nu a rezumatului. Înștiințarea va fi transmisă până la data de 

www.srnp.ro/neurologiepediatrica2015 

15 iunie 2015.

15 iunie 2015.

15 august 2015.
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Pregătirea rezumatelor
Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text, având următoarele specificaţii:
o Textul în limba română (cu diacritice) și engleză
o Rezumatele vor fi redactate în Times New Roman
o Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea autorului 
prezentator şi a instituţiilor cărora le aparţin
o Textul va cuprinde: introducere, ipoteza de lucru şi scopul lucrării, material şi metode, rezultate, 
concluzii, cuvinte cheie, fără tabele sau grafice.
o Textul va cuprinde maximum 250 cuvinte 
o Se va preciza forma de prezentare dorită – oral sau poster
o Se va specifica tema secțiunii la care participanții doresc să susțină lucrarea sau posterul. 

Înregistrare
Participanții sunt rugați să se înregistreze din timp prin completarea formularelor de înregistrare on-
line. Înregistrarea la conferință se poate face doar on-line. Fiecare participant trebuie să își facă 
înregistrarea on-line personal.
Înregistrarea este obligatorie pentru a putea accesa secțiunea de rezumate.  

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile referitoare la înregistrare pe pagina de web: 

TAXE DE PARTICIPARE

* Persoanele care doresc să participe la conferință și nu au achitat taxa de participare până la data de 
15 octombrie se pot înscrie și achita taxa doar în ziua conferinței la secretariatul acesteia. În această 
situație nu garantăm asigurarea mapei conferinței.

Taxa de participare include participarea la lucrările conferinței, masa de prânz, pauzele de cafea, volum 
de rezumate (CD).
Plata taxei se face în contul SRNP, număr cont bancar RO07 BRDE 441S V820 4113 4410 deschis la 
Banca Română pentru Dezvoltare, Agenția AMIRO, București sector 4, cu specificația taxă conferință 
SRNP 2015.

O copie scanată a chitanței se va trimite Doamnei Dr. Butoianu Niculina la adresa de email   
cât și la secretariatul conferinței: . 

www.srnp.ro/neurologiepediatrica2015 

secretariatsrnp2015@yahoo.com lavinia@rotravelplus.com

Early registration
până la data de 

15 septembrie 2015

Late registration
între 15 septembrie 

și 15 octombrie 2015*Participare conferință
Membri 

SRNP
Nemembri 

SRNP
Membri 

SRNP
Nemembri 

SRNP
Medici specialiști primari 
(indiferent de specialitate)

Medici rezidenți
(neuropediatrii și de alte specialități)
Profesiuni asociate

350 RON 450 RON 450 RON 550 RON

200 RON 300 RON 300 RON 400 RON
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Cum să rezervaţi cazarea

Participanţii sunt rugaţi să solicite camere pe email firmei organizatoare a congresului, la următoarea 
adresa de e-mail:  

Numărul camerelor rezervate pentru conferinţă fiind limitat, vă rugăm să aşteptaţi răspunsul privind 
disponibilitatea, înainte de a achita. Confirmarea finală va fi transmisă după achitarea nopţilor de 
cazare rezervate.

Tarifele camerelor sunt exprimate în EURO și se plătesc la cursul intern al hotelului, de BNR+2%, din 
ziua plății sau din ziua emiterii facturii. Tarifele includ TVA.

Cum să achitați cazarea

Plata cazării se face în contul Romania Travel Plus, de la orice bancă sau Oficiu Poștal.

ROMANIA TRAVEL PLUS 
RO58 INGB 0001 0001 3596 8954 
CUI: RO10124944

Când faceţi plata vă rugăm menţionaţi şi ce reprezintă suma pe care o plătiţi – numele hotelului, 
numărul de nopţi, tipul camerei şi evenimentul pentru care faceţi plata.
Ex: c-val. cazare Ramada Parc, Popescu Ion, 05-07.11.2015 (2 nopți cazare), cameră SGL – SRNP.

Dovada plăţii va fi trimisă pe email – 
Confirmarea finală va fi transmisă după achitarea nopţilor de cazare rezervate.

Pentru orice problemă organizatorică participanții se vor adresa doar firmei organizatoare de congres, 
la adresa de email , iar pentru problemele științifice d-nei Dr. Butoianu, la 
adresa de email 

lavinia@rotravelplus.com

lavinia@rotravelplus.com 

Lavinia@rotravelplus.com
secretariatsrnp2015@yahoo.com.

Hotel CAMERĂ SGL CAMERĂ DBL

RAMADA 60,00EURO 72,00 EURO
PARC

RAMADA 83,00 EURO 94,00 EURO
PLAZA
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DATE DE REȚINUT

Data limită de trimitere a rezumatelor:

Data limită de înştiinţare pentru acceptarea rezumatelor:

Înregistrare cu taxă redusă:

Data limită pentru rezervare cazare:

Data limită pentru asigurarea materialelor: 

 15 iunie 2015

 15 august 2015

 15 septembrie 2015

 15 octombrie 2015

15 octombrie 2015
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