
COMUNICARI STIINTIFICE

  

COMUNICARILE STIINTIFICE:

  

  

Comunicările științifice acceptate sunt postere moderate sau prezentări video. 

  

Indiferent de modul de prezentare dorit, autorii vor trimite rezumatul comunicării pe adresa de
e-mail a secretariatului științific romuro2023@gmail.com.

  

Sugeram redactarea materialului in Office-Word, format A4, font arial, size 12, cu următoarea
structură:

  

1. Tipul comunicării (POSTER sau VIDEO).

  

2. Titlul comunicării.

  

3. Autorii (cu sublinierea autorului prezentator).

  

4. Afilierea autorilor (Institutia).

  

5. Adresa e-mail de corespondență a autorului principal.
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6. Introducere.

  

7. Material şi metodă.

  

8. Rezultate şi concluzii.

  

  

Rezumatul va conține maxim 300 de cuvinte, VA FI REDACTAT EXCLUSIV ÎN LIMBA
ENGLEZĂ , CU EXCEPȚIA
TITLULUI CARE VA FI ENUNȚAT ȘI ÎN LIMBA ROMÂNĂ și NU VA INCLUDE 
tabele, grafice sau imagini. Se acceptă doar comunicări neprezentate in cadrul altor manifestări,
autorii asumându-și integral răspunderea asupra conținutului.

  

  

Termenul limită de trimitere a rezumatelor este 1.04.2023. Rezumatele acceptate de către
comitetul științific vor fi confirmate autorului principal până la data de 
15.04.2023 
și vor fi publicate în volumul de rezumate.

  

Autorul care va prezenta comunicarea științifică în congres va fi precizat prin sublinierea
numelui în rezumatul remis pentru publicare; pentru acceptarea lucrării în program,
autorul va trebui sa facă dovada înscrierii la congres în momentul remiterii rezumatului.
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Modul de prezentare în cadrul congresului:

  

1. Prezentare in cadrul sesiunilor moderate: 

  

Autorul va trimite pana la data de 15.05.2023, la adresa de e-mail a secretariatului științific al
congresului, romuro2023@gmail.com, o PREZEN
TARE PowerPoint
, maxim 3 slide-uri, (prezentarea se va încadra in limita de timp de 3 minute), precum și 
POSTERUL ELECTRONIC (E-POSTER) 
aferent prezentării. Formatul E-poster: Imagine JPEG, rezoluție 1080×1920 pixeli (aspect 9/16),
portrait, baza 1080 pixeli. 
E-posterele 
vor fi afisate in zona dedicata. Ulterior, aceste e-postere vor constitui arhiva on-line a
congresului.

  

2. Prezentare sub forma de VIDEO: 

  

durata materialului maxim 7 minute. Autorii sunt rugați să se prezinte după înregistrarea în
congres la secretarialul tehnic pentru predarea materialului video (USB/DVD/CD) (rugăm format
video cât mai comun - mp4, avi, mkv, mov, wmv).

  

  

PREMII

  

Vor fi acordate premii pentru prezentarea celor mai bune lucrări.
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EXPOZITIE TEHNICA – MEDICALA:

  

O expozitie tehnico-medicala de profil va functiona in cadrul congresului.
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