
29 MAI 2020 

Stimate Coleg(ã),  
 

 

Vă anuntam de prelungirea înscrierilor la Simpozion – în acest context 

sunteți rugați să ne retrimiteți formularul de înscriere până la noul termen, data 

de Vineri 17 iunie 2020, ora 22.00. 

Aşadar, reânnoim invitația și vă retrimitem setul de documente pentru 

înscrierea la lucrările Simpozionului “Zilele Rainer 2020 -  Antropologie și 

Tradiții – aspecte bio-medicale și socio-culturale“, unde vă asteptăm cu o 

lucrare al cărui rezumat în limba româna și engleză (minim 200 - maxim 250 

cuvinte) sunteți rugat a-l completa împreună cu restul de date în formularul de 

înscriere atașat. Vă rugăm sa retrimiteți formularul în VARIANTA 

WORD.DOC și NU pdf. și nici JPEG. Vă rugăm să specificați autorul 

correspondent și e-mailul acestuia. 

Dupa cum am mai scris, având în vedere evoluția situației atât pe plan 

național cât și internațional – am fost obligați să amânăm evenimentul știintific 

din 7-9 mai 2020 la o dată ulterioară, pe care o să o anunțăm în timp util – în 

funcție de ridicarea restricțiilor legate de distanțarea socială impusă  în acest 

moment. 

Pentru buna organizare a desfășurării evenimentului și obținerea de 

puncte de E.M.C. (educție medicală continuă) de la Colegiul Medicilor din 

România, trebuie și în acest an, să depunem în avans Programul Simpozionului 

Mulțumim celor care deja au trimis înscrierea și asteptăm și lucrarea in extenso.  

Cei interesați de obținerea punctelor de E.M.C. (pentru medici) sunt 

rugați a trimite datele în timp util (formular atasat) în varianta electronică (sau 

cel târziu - vă rugăm să-l aduceți la simpozion). Trebuie să întocmim un tabel - 

inclusiv cu semnăturile domniilor voastre pe tabel (la Simpozion) – pentru a fi 

predat la Colegiul Medicilor din România. 

Totodată vă informăm de apariția titlului, autorilor și a rezumatului 

(românã si engleza) în volumul de rezumate într-un număr special al revistei 

Journal of Academical Society of Anthropology (JASA), ce va conține și mapa 

extinsă a Simpozionului Zilele Rainer 2020 București (ISSN).  

Alte detalii se regăsesc și în Anunțul detailat atașat. 



  

Vă mulțumim și vă asteptăm la lucrarile Simpozionului. 

Cu stima si respect, 

                              Organizatorii 


