
PROGRAM PRELIMINAR 

  Joi, 8 mai 2008 
• 1400 - 1800 - Înscrierea participanţilor 
• 1800 - 1900 - Ceremonia de deschidere 

                         a lucrărilor Congresului 
• 1900 - 2100 - Cocktail de Bun venit! 

  Sâmbătă, 10 mai 2008 
• 0900 - 1030 -  Sesiune de comunicări 
• 1030 - 1100 - Pauză de cafea 
• 1100 - 1230 - Sesiune de comunicări 
• 1230 - 1300 - Ceremonia de închidere 
   a lucrărilor Congresului 
• 1300 - 1400 - Masa de prânz 

    Vineri, 9 mai 2008 
• 0900 - 1030 - Sesiune de comunicări 
• 1030 - 1100 - Pauză de cafea 
• 1100 - 1230 - Sesiune de comunicări 
• 1230 - 1330 - Sesiune postere 
• 1330 - 1500 - Masa de prânz 
• 1500 - 1630 - Sesiune de comunicări 
• 1630 - 1700 - Pauză de cafea 
• 1700 - 1830 - Şedinţa Societăţii de Igienă

     şi Sănătate Publică din România. 
     Dezbatere. 
• 2000 - 2230 - Cina festivă 

TAXA DE PARTICIPARE 

Categoria până la 
15.03.2008 15-25.03.2008 

Membru al Societăţii de Igienă şi Sănătate 
Publică din România * 140 RON 190 RON 

Ne-membru al Societăţii de Igienă şi Sănătate 
Publică din România 230 RON 280 RON 

Persoane de însoţire 100 RON 100 RON 
 
* Calitatea de membru al Societăţii de Igienă şi Sănătate Publică din România este 
recunoscută numai în cazul achitării cotizaţiei de membru (în valoare de 60 RON) 
pentru anul 2008. 
Pentru participanţi, taxa include: accesul la sesiunile de comunicări şi la sesiunea de 
postere, materialele Congresului, participarea la Ceremoniile de deschidere şi de 
inchidere a lucrărilor Congresului, la Cocktail-ul de Bun venit! şi la cina festivă, la 
pauzele de cafea şi la mesele de prânz, certificatul de participare cu puncte EMC emis 
de Colegiul Medicilor din România. 
Pentru persoanele de însoţire, taxa include participarea la Cocktail-ul de Bun venit! şi
la cina festivă. 
Plata taxei de participare se face în contul Asociaţiei "Societatea de Igienă şi Sănătate 
Publică din România" RO 88 RNCB 0249 0492 6681 0001 deschis la BCR – Sucur-
sala Judeţului Timiş, cu precizarea obligatorie TAXA PARTICIPARE CONGRES. 
Vă rugăm să trimiteţi la adresa de e-mail congres_igiena@yahoo.com dovada 
achitării taxei de participare (însoţită, dacă este cazul, de dovada achitării cotizaţiei de 
membru al Societăţii de Igienă şi Sănătate Publică din România pentru anul 2008) 
până cel târziu la data de 25.03.2008. 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm accesaţi: http://www.umfcv.ro                       

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM PROF. UNIV. DR. IOAN BERILĂ 



CUVÂNT DE BUN VENIT  COMITET DE ORGANIZARE 

 Co-preşedinţi 
 conf. univ. dr. Ileana Prejbeanu 
 inspector sanitar şef dr. Marian Voinescu 
 Secretariat 
 masterand Daniela Păuneaţă 
 medic spec.  Marcelina Mihai 
 stud. Andreea Golu 
 stud. Maria Fota 

 Membri 
 prof. univ. dr. Cătălina Pisoschi 
 conf. univ. dr. Mădălina Manea 
 sef  lucrari dr. Doina Lupulescu 
 drd. Corneliu Cicoş 
 drd. Casian Lascu 
 drd. Cornelia Rada 
 medic primar Roxana Prie 
 medic rezident  Violeta Cichirea 
 asist. princ. Doru Temeloiu 

SECŢIUNI 

 
Stimaţi şi dragi colegi, 
Într-o perioadă în care în România este nevoie de „igienă”, poate mai mult ca oricând, 
în toate sectoarele vieţii publice, specialitatea Igienă a dispărut din Nomenclatorul de 
specialităţi medicale pentru reţeaua de asistenţă medicală, în conformitate cu Ordinul 
MSP nr. 1142/2007. 
Acesta este contextul în care vă invităm la Craiova, în zilele de 8, 9 şi 10 mai 2008, 
pentru a participa la lucrările celui de-al X-lea Congres Naţional de Igienă şi pentru a 
dezbate problemele actuale cu care se confruntă medicii igienişti în activitatea lor 
profesională. 
Vă aşteptăm cu bucuria şi căldura pe care numai spiritul clocotitor şi neobosit al 
oltenilor ştie să le ofere. 
                             Comitetul de organizare 

COMITET ŞTIINŢIFIC 
1. Mediul şi factorii de risc pentru sănătatea umană. Rolul factorilor ambientali 
    în apariţia neoplaziilor. 
2. Actualităţi în siguranţa şi securitatea alimentară. Calitatea alimentaţiei. 
3. Factori de risc pentru sănătatea copiilor şi tinerilor; măsuri preventive pentru 
    limitarea acţiunii lor. 
4. Dezbatere colegială – Mai este Igiena necesarǎ în Medicina preventivǎ din 
    România Uniunii Europene? 

CERINŢE DE REDACTARE A REZUMATELOR 

 
Membri 
prof. univ. dr. Brigitha Vlaicu – 

preşedintele  Societăţii de Igienă şi 
Sănătate Publică din România 

prof. univ. dr. Zoltan Abram  
prof. univ. dr. Florinel Bădulescu 
prof. univ. dr. Ioan Stelian Bocşan 
prof. univ. dr. Sorina Doroftei 
prof. univ. dr. Sebastian Dumitrache  
prof. univ. dr. Horia Dumitrescu 
prof. univ. dr. Viorica Gavăt 
prof. univ. dr. Luminiţa Smaranda Iancu  
prof. univ. dr. Carmen Ionuţ 
prof. univ. dr. Monica Popa 
prof. univ. dr. Ramona Ureche 
cerc. ştiinţ. princ. grad I dr. Mariana Vlad 

 
conf. univ. dr. Adriana Albu 
conf. univ. dr. Aurelia Cordeanu 
conf. univ. dr. Floarea Damaschin 
conf. univ. dr. Valeria Laza 
conf. univ. dr. Anca Moldoveanu 
conf. univ. dr. Cristina Petrescu 
conf. univ. dr. Dorin Petrişor 
conf. univ. dr. Emilian Popovici 
conf. univ. dr. Elena Resiga 
conf. univ. dr. Monica Tarcea 
conf. univ. dr. Maria Turtoi 
conf. univ. dr. Otilia Voroniuc 
dr. Camelia Pârvan 
Secretariat ştiinţific 
şef lucrări dr. Corneluţa Fira-Mlădinescu 
şef lucrări dr. Salomeia Putnoky 
şef lucrări dr. Corina Zugravu 
 

DATE LIMITĂ 
• trimiterea rezumatelor lucrărilor şi a formularului de înscriere: 28.02.2008 
• comunicarea acceptării lucrărilor: 07.03.2008 
• trimiterea lucrărilor in extenso: 15.03.2008 
• achitarea taxei reduse de participare: 15.03.2008 
• achitarea taxei integrale de participare: 25.03.2008 

 

•  vor fi prezentate în limba română; 
•  nu vor depăşi 300 de cuvinte (în cazul rezumatelor mai mari se va proceda la 
eliminarea excedentului de cuvinte); 
•  vor fi formatate astfel: 

-  pagină format A4, margini de 2,5 cm, Times New Roman, 12 points; 
-  trei rânduri libere, titlul, autorii, afilierea instituţională, două rânduri libere, 
textul propriu-zis; 
-  titlul: cu majuscule, bold, centrat, maxim 200 de caractere; 
- autorii: prenumele şi apoi numele, fără titluri ştiinţifice/didactice, bold, 
centrat, cu sublinierea autorului prezentator; 
- afilierea instituţională (marcată prin *, **, ***): centrat, incluzând departa- 
mentul, instituţia, localitatea; 
-  textul propriu-zis, justify, la un rând, cu structura obişnuită (introducere, 
material şi metodă, rezultate, concluzii); 
•  nu vor include grafice, fotografii, tabele sau bibliografie; 
•  vor fi trimise împreună cu formularul de înscriere, ca fişiere ataşate, la adresa 

     de e-mail congres_igiena@yahoo.com până la data de 28.02.2008; 
•  publicarea rezumatelor în volumul Congresului este condiţionată de achitarea 

     taxei de participare de către cel puţin unul din autorii lucrării. 

 


