
 
 
 

                SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE TORACICĂ 1994               

                                    

                       UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CRAIOVA 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 
Conferinţa Naţională de Chirurgie Toracică 

22-24 septembrie 2016, UMF Craiova, sala Aula Magna 
 
 

Vă rugăm marcați direct în căsuțe cu “X” calitatea în care participați: 
     

Medic
  

a) rezident b) specialist c) primar 

chirurgie toracică 
pneumologie 
oncologie 
medicină de familie 
medicină internă 
anatomie patologică 
 ATI 

 
radiologie- imagistică 
radioterapie 
expertiză medicală a capacităţii de muncă 
medicină nucleară 
altă specialitate..............................

 

Taxe participanți 
  

Plata taxei de participare: Se achită în lei, la cursul zilei (curs BNR), în contul: RON: RO62 BACX 0000 

0003 3054 6004, deschis la Unicredit Bank, sucursala Alba-Iulia, EXCLUSIV HOUSTON NPA S.R.L. - CUI 

25249091, J40/3074/09.03.2009. După plată, vă rugăm să ne trimiteți o copie după OP și acest formular 

de înscriere completat pe mail la carmen.stuparu@houston.ro sau pe fax la 021-317.09.43. Detalii și la nr 

de mobil  0725.221.018. 

!!! Important pentru membrii SRCT: Inscrierea la conferință se face ulterior achitarii taxei de membru, în 

cuantum de 120 lei- pentru rezidenți și 230 lei- pentru medici specialiști și primari. Taxa de membru SRCT 

se achită în contul SRCT- S.C.Asociatia”Societatea Română de Chirurgie Toracică 1994”, CUI: 26422904,  

RO 83 RNCB 0082 1145 2701 0001, BCR Bucureşti, sucursala Unirii; 

* Pentru cei care se înscriu la eveniment dupa 31 august, nu putem garanta 100% primirea la 
înregistrare a kitului de eveniment mapă, volum rezumate, alte materiale (materialele se vor trimite 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dana.dumitru@houston.ro


ulterior, prin email) și nici primirea diplomei EMC la sfârșitul evenimentului (se va trimite ulterior, prin 
poștă/curier). 

Studenți (locuri limitate la 20, în ordinea înscrierii). Acces gratuit doar la lucrări, se acordă diplome de 
participare 
 

 
Pentru obținerea diplomelor EMC, prezența este obligatorie.

 
 

 
 

Informații obligatorii pentru creditarea EMC: 
 
NUME………………………………..........…..................................PRENUME…………….…….......................……................ 

CNP (a se completa direct în căsuțe – obligatoriu pt creditare) 

                          

 

E-MAIL..................................................................................TELEFON............................................................... 

LOCALITATE..................................................LOC DE MUNCĂ:...............................................................

PROFESIE…………..…………….......……………….. GRAD PROFESIONAL (obligatoriu pt creditare) …….…………………… 

ADRESĂ  (obligatorie pentru expedierea în bune condiții a diplomei EMC): 

Instituție……………………..….………………………………….Str……………………….............................Nr...... Bl...... Sc....  

Nume și telefon persoană de contact: ............................................................................................................... 

M-am asigurat că adresa unde voi primi diploma EMC/EFC este corectă. Semnătură participant ...................... 

 
DE REȚINUT: 
 

 Houston NPA suportă doar o singură dată cheltuielile legate de trimiterea plicului cu diploma EMC la adresa 
menționată mai sus de către participant. Dacă adresa nu este corectă sau plicul nu este ridicat de către 
destinatar, plicul se întoarce la sediul companiei Houston NPA, urmând a fi ridicat de la sediul Houston personal 

        Taxele de participare asigură: accesul la lucrări, kitul de eveniment, diploma EMC, pauzele de    
cafea/masa și cina vineri, 23 septembrie 2016. ( Restaurant Curtea Regala- Craiova). 
 

Taxele de participare nu asigură cazarea. 
 

Variante de cazare recomandate (tarife negociate de Houston pentru participanții la această 
conferință ): 
Hotel Casa David Craiova****, Tarife: 180 lei/noapte/camera single; 200 lei/noapte/camera dublă (mic 
dejun inclus). Rezervari la tel 0755.463.464, locuri limitate! 
Hotel Ramada Plaza Craiova****, Tarife: 68 Euro/standard single, 72 Euro/superior single, 80 Euro/ 
superior double, 80 Euro/ executive single, 88 Euro/ executive double (mic dejun inclus). Rezervari la tel : 
+40 351 100 200. Facilități: acces la SPA (piscine, saună, sala de fitness), parcare gratuită în limita 
locurilor disponibile. 



de către participant sau retrimis prin curier rapid, costurile pentru retrimitere fiind suportate INTEGRAL de către 
participant. 
 

 Participanților înscriși (cu taxă plătită) care nu se prezintă la eveniment li se returneaza taxa doar în următoarele 
condiții: dacă au anunțat organizatorii cu până la 5 zile (lucrătoare) înainte de eveniment – 100% taxa returnată; 
dacă au anunțat organizatorii cu până la 2 zile (lucrătoare) înainte de eveniment – 50% taxa returnată; taxa nu 
se returnează în cazul neprezentării la eveniment fără a anunța în prealabil organizatorul! 
 

  
Vă mulțumim pentru interes și vă așteptăm cu drag la eveniment!  

Pentru orice detalii vă rugăm să ne contactați  
pe email la carmen.stuparu@houston.ro sau telefonic 0725.221.018, tel/fax 021-317.09.43 
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