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Stimați colegi, 

 
Ne revine onoarea și deosebita plăcere de a vă adresa invitația la cea de-a XI-a 
Conferință Națională de Bioetică, momentul în care îmbinăm valori și dezbinăm false 
credințe, când tindem spre armonizarea opiniilor, deși vom crea cadrul de dezbatere a 
celor mai controversate subiecte.  
Anul acesta vă propunem să participăm activ la mese rotunde centrate pe valorile 
societății în actul medical. Principalele teme abordate vor fi “Aspecte etice în 
oncologie”,  “Relaţia medic-pacient”, “Etica în medicina primară”,  “Etică, spiritualitate 
şi medicină”. 
Conferința se adresează tuturor celor preocupați de îngrijirea trupului și a sufletului 
aflat în suferință. Ne dorim ca vocea reprezentanților asociațiilor de pacienți să domine 
arena de discuție, nu doar pentru că ținta actului medical este binele pacientului, dar 
și pentru că punțile de comunicare trebuie să ducă spre pacient, care este centrul 
relației de îngrijire. 
Vă așteptăm, așadar, cu mare drag la Hotelul Astoria din Iași, în perioada 5-7 noiembrie 
2015 să menținem tradiția unui eveniment deosebit, a XI-a Conferință Națională de 
Bioetică! 

Prof. Dr. Vasile Astărăstoae 

Președintele Conferinței Naționale de Bioetică 

 

ORGANIZATORI 

Societatea Română de Bioetică 
Colegiul Medicilor Iaşi 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași - Centrul de Etică și 
Politici de Sănătate 
Revista Romană de Bioetică 
 

OPERATORUL CONFERINȚEI 

 

A:  Str. Anastasie Panu nr. 13, bloc Ghica Vodă (mezanin), Iaşi, România  
T:  0040.332.40.88.01/05  
F:  0040.332.40.88.07  
E:  contact@conferintadebioetica.ro; W: www.conferintadebioetica.ro 



 
 
 
 
 

2 

COMITETUL DE ORGANIZARE 
 

Președintele Conferinței 

Prof. Dr. Vasile Astărăstoae 
 
Vicepreședinții Conferinței 

Conf. Dr. Cristina Gavrilovici 
Conf. Dr. Liviu Oprea 

 
COMITETUL ȘTIINŢIFIC 

Prof. Dr. Mircea Gelu Buta 
Prof. Dr. Alexandra Enache 
Prof. Dr. Ștefan Iloaie 
Prof. Dr. Silviu Morar 
Prof. Dr. Gabriel Ungureanu 
Conf. Dr. Diana Bulgaru-Iliescu 
Conf. Dr. Beatrice Ioan 

 

Conf. Dr. Elena Toader 
Conf. Dr. Mihaela Vicol 
Șef lucr. Doru Botezat 
Șef lucr. Tudor Rotaru 
Asist. Univ. Adrian Horodnic 
Drd. Luminița Vâlcea 

 

TEMATICA ŞTIINȚIFICĂ 

1. Aspecte etice în oncologie 
2. Relaţia medic-pacient 
3. Etica în medicina primară 

4. Etică, spiritualitate şi medicină 
5. Varia  

 

INFORMAȚII GENERALE 

Locație: Hotel Astoria, Iași 
Perioada: 5-7 noiembrie 2015 
Limba oficială: română 
Website: www.conferintadebioetica.ro 
 

PROGRAM PRELIMINAR 

JOI, 5 NOIEMBRIE 2015 
12:00 - 18:30 - Secretariat: primirea participanților; validarea înscrierii şi eliberarea 
materialelor; înscrieri pe loc; cazarea participanților  
18:30 - Deschiderea oficială a Conferinței Naţionale de Bioetică 
19:00 - Cocktail de bun-venit 
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VINERI, 6 NOIEMBRIE 2015 
08:30 - 18:00 - Secretariat  
09:00 - 18:00 - Lucrări ştiințifice desfăşurate pe sesiuni, cu pauze pentru cafea 
 
SÂMBĂTĂ, 7 NOIEMBRIE 2015 
08:30 - 16:00 - Secretariat  
09:00 - 16:00 - Lucrări ştiințifice desfăşurate pe sesiuni, cu pauze pentru cafea 
 

ÎNREGISTRARE 

Termenul limită de înregistrare cu taxă redusă s-a prelungit pana la data de                           
20 septembrie 2015 (inclusiv). 
 
Metode de înregistrare: 
 
1. ONLINE 
• completați online formularul de înregistrare din secțiunea “Înregistrare online” de 
pe website-ul conferinței (www.conferintadebioetica.ro) - forma recomandată de 
înregistrare; 
SAU  

• trimiteți formularul de înregistrare* completat, prin e-mail, pe adresa: 
contact@conferintadebioetica.ro (ca document scanat şi ataşat). 
2. OFFLINE 
• trimiteți formularul de înregistrare* completat, prin fax, la numărul: 0332-40.88.07. 
*formularul de înregistrare este disponibil în secţiunea “Download” de pe site. 

 
ATENȚIE!  
Pentru validarea înregistrării la conferinţă trebuie să trimiteţi operatorului 
evenimentului copie după documentul ce dovedeşte plata taxei de participare.  
 
Aceasta poate fi trimisă astfel:  
• prin e-mail, ca document scanat şi ataşat, pe adresa 
contact@conferintadebioetica.ro; 
• prin fax, la numărul 0332-40.88.07. 
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CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII 

Confirmarea înregistrării va fi trimisă prin e-mail (pe adresa furnizată de dvs. în formularul 
de înregistrare) împreună cu voucher-ul de plăţi după data de 15 octombrie 2015.  
Este recomandat să prezentaţi voucher-ul de plăţi la secretariat pentru a ridica 
materialele conferinţei. 
 
IMPORTANT! 
Reprezentanții asociațiilor de pacienți nu vor plăti taxa de participare, dar se vor 
înregistra în prealabil până la data de 10 octombrie 2015.  
După acest termen se va plăti taxa de participare pentru non-medici - 300 lei. 
 

TAXE DE PARTICIPARE 

Taxa de participare/cazarea se vor plăti în contul S.C. Eventer.Net S.R.L., nr. cont: 
RO83 BTRL 0240 1202 9625 21XX, deschis la Banca Transilvania Iași.  
Cod fiscal: RO 26964360. 
 
ATENŢIE!  
Documentul de plată trebuie să conţină numele participantului, categoria de participant şi 
menţiunea “Pentru Conferinţa de Bioetică 2015 – Taxă participare/ cazare”. 
 

CATEGORIA DE 
PARTICIPANT 

PÂNĂ LA 20.09 PÂNĂ LA 10.10 
DUPĂ 10.10  
ŞI PE LOC* 

Membru SRB** 250 lei 300 lei 350 lei 

Nemembru SRB 300 lei 350 lei 400 lei 

Medic rezident 150 lei 200 lei 250 lei 

Însoțitor 200 lei 250 lei 300 lei 

Non-medic (psihologi, 
teologi, juriști etc.) 

200 lei 250 lei 300 lei 

 *participanții înscrişi după 10.10.2015 (inclusiv pe loc) vor primi geanta 

cu materialele conferinţei în limita stocului disponibil. 

 

**Cotizaţia SRB 2015 - 150 lei - se poate achita în contul Societăţii Române de Bioetică, 
cod fiscal: 13038538, nr. cont RO97OTPV140000356016RO01, deschis la OTP BANK. 
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Studenţii pot participa gratuit la lucrările conferinţei (doar cu înscriere pe site sau pe           

e-mail până la data de 10 octombrie 2015) şi vor primi diplome de participare. 
 

Pentru participanţi, taxa include: diploma de participare, mapa cu documentele 
conferinţei și ecuson, accesul la sesiunile de lucru ale conferinţei, accesul la expoziţia 
medicală, accesul la coffee-break-uri și cocktail-ul de bun-venit. 
 

Pentru însoţitori, taxa include: ecuson, accesul la expoziţia medicală, accesul la coffee-
break-uri și cocktail-ul de bun-venit. 
 

REZUMATE 

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor este 1 octombrie 2015 (inclusiv). 
 
Rezumatele, redactate conform instrucțiunilor de mai jos, se trimit folosind una dintre 
următoarele variante: 
• accesând Pagina Personală din website-ul conferinței (www.conferintadebioetica.ro) şi 
apoi secțiunea “Înscrierea rezumatelor” - forma recomandată de trimitere; 
• prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa contact@ conferintadebioetica.ro, specificând 
forma de prezentare (prezentare orală sau poster), precum şi tematica în care se 
încadrează lucrarea. 
 
ATENŢIE!  
Nu puteți trimite rezumate înainte de a vă înscrie! 
Vor fi publicate numai rezumatele la care cel puțin unul dintre autori a achitat taxa de 
participare. 
 
Pentru rezumatele trimise prin e-mail vă rugăm să respectați instrucțiunile de mai jos, 
iar pentru cele înscrise direct pe site vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe pagina 
web aferentă. Se acceptă doar lucrări nepublicate, autorii asumându-şi integral 
răspunderea asupra conținutului. 
 

CONFIRMĂRI 

Rezumatele primite până la data de 01.10.2015 vor fi confirmate autorilor de către 
Comitetul Ştiințific prin e-mail, până la data de 20.10.2015 şi vor fi publicate în volumul 
de rezumate al conferinţei (volum cu ISBN). 
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INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA REZUMATELOR 

Vă rugăm să respectați următoarele cerințe de redactare în cazul trimiterii rezumatelor 
prin e-mail: 
• rezumatul nu poate conține mai mult de 250 cuvinte; 
• rezumatul va fi trimis în limba română; 
• tot textul va fi scris fără aliniat de paragraf sau alte indentări; 
• rezumatul nu va fi formatat. 
 
Rezumatul trebuie să cuprindă: 
• titlul (scris cu majuscule) urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spațiile) nu poate fi mai 
lung de 200 de caractere; 
• numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: inițiale prenume (în cazul 
bărbaților) sau prenume (în cazul femeilor), urmate de nume (vă rugăm NU folosiți 
titluri profesionale/academice); numele autorului care va prezenta lucrarea trebuie 
subliniat; după lista autorilor se va lăsa un rând liber; 
• afilierea (secție, instituție, oraş, țară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se 
scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber; 
• un rând cu 3 - 5 cuvinte cheie; 
• textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: introducere, material şi 
metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de tipul “rezultatele vor fi 
prezentate”); textul trebuie să conțină suficiente detalii pentru a putea justifica 
concluzia; 
• nu se acceptă grafice, tabele sau orice alte ilustrații în rezumat; 
• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. 
 
ATENŢIE!  
În cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicației de pe website-ul conferinței 
vă rugăm să respectați instrucțiunile din formularul online.  
 

CONDIȚII DE PREZENTARE 

Forma de prezentare a lucrărilor: ORAL sau POSTER.  
Lucrările prezentate oral: proiectări cu videoproiector asistate de computer 
(PowerPoint '97-2013). 
Poster - înălţime: 120 cm, laţime: 90 cm (format portret). 
 
Comitetul Ştiințific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi 

de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau sub formă de poster. 
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REZERVARE CAZARE 

Termenul limită pentru rezervarea cazării este 10 octombrie 2015 (inclusiv).  
 
Solicitările de rezervare trimise după această dată vor fi onorate numai în măsura în 
care vor mai exista camere disponibile. 
 
Metode de rezervare a cazării:  
 
ONLINE 
• prin completarea formularului din secțiunea “Rezervare camere la hotel” din pagina 
dvs. personală de pe website-ul conferinței (www.conferintadebioetica.ro) - forma 
recomandată de rezervare a cazării; 
• prin e-mail pe adresa: contact@conferintadebioetica.ro (în acest caz vă rugăm să 
specificați perioada de cazare, hotelul şi tipul camerei). 
 
Plata cazării se va face în contul S.C. Eventer.Net S.R.L., nr. cont: RO83 BTRL 0240 1202 
9625 21XX, deschis la Banca Transilvania Iaşi, cu menţiunea “Pentru Conferinţa de 
Bioetică 2015 – Rezervare Cazare, Hotel …”. Codul fiscal al S.C. Eventer.Net S.R.L. este 
RO 26964360.  
 
Vă rugăm să trimiteți copia documentului de plată a cazării operatorului conferinţei, 
Eventer.Net, prin fax sau e-mail. 
 

OPȚIUNI DE CAZARE 

HOTEL ASTORIA 3* 
Adresa: Str. Lăpuşneanu nr. 1, Iaşi 

 

 
Cameră single - 190 lei/cam./zi 
Cameră dublă - 225 lei/cam./zi 
 

Tarifele includ mic dejun, TVA, taxă locală. 
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HOTEL UNIREA 4* 
Adresa: Str. Piaţa Unirii nr. 5, Iaşi 

 

 

Cameră single - 225 lei/cam./zi 

Cameră dublă - 300 lei/cam./zi 

 

Tarifele includ mic dejun, taxă locală și TVA.  

 
ATENŢIE!  
Rezervarea la hotel NU este valabilă fără dovada plății a cel puțin primei nopți de 
cazare. Rezervarea neînsoțită de plată este considerată nulă.  
Deoarece numărul locurilor de cazare este limitat, operatorul nu garantează cazarea 
fără rezervare făcută până la termenul limită (10.10.2015).  
 

CONFIRMAREA REZERVĂRII  

Eventer.Net va trimite confirmarea rezervării prin e-mail (pe adresa furnizată de dvs. 
în formularul de înregistrare), împreună cu voucher-ul de plăți, după data de 
15.10.2015.  
 
ANULĂRI 
Anulările sunt acceptate doar prin e-mail sau notificare scrisă pe adresa operatorului. 
Până la data de 10.10.2015 se va rambursa 90% din suma achitată, nimic ulterior. 




