
REGULAMENT ÎNSCRIERE/PARTICIPARE STRESS CONGRESS 2021 

 

1. Se consideră participant Stress Congress, profesionistul care a achiziționat un bilet de 

participare potrivit categoriei sale profesionale – Medic Specialist/Rezident, Student 

la UMF sau Facultate de Psihologie/Alte Categorii, Asistent Medical, Psiholog 

 

2. Biletul nu este transmisibil, congresul nu poate fi urmărit decât de pe un singur 

device; excepție face o situație neprevăzută și rezonabilă, care vă împiedică să 

participați la congres după achiziționarea unui bilet când, taxa achitată nu se restituie, 

în schimb puteți ceda biletul D-voastră unei terțe persoane, cu obligativitatea de a ne 

anunța/comunica toate datele necesare/cerute la înscriere pentru validarea 

persoanei respective în vederea eliberării creditelor, înainte de 08 octombrie a.c.; 

 

 

3. Pentru urmărirea transmisiei live a Stress Congress este necesar și obligatoriu crearea 

contului pe platforma de transmisie, după informațiile pe care le veți primi de la 

organizator, precum și logarea cu ID-ul și parola d-voastră; 

 

4. Atenție! Pentru a primi diploma cu credite este necesar și obligatoriu ca fiecare 

participant să fie logat în fiecare zi pentru fiecare sesiune, pe toată durata 

congresului, pe platforma de transmisie și participarea 100% în toate cele 3 zile, pe 

întreaga perioadă de desfășurare, conform cerințelor de creditare ale organizațiilor 

profesionale din care fiecare profesionist în sănătate face parte – CMR/CPR/OAMMR.  

Atenție! Posteveniment, în funcție de logările participanților și timpul de urmărire al 

Congresului, platfoma de transmisie generează rapoarte de prezență care vor fi 

depuse la asociațiile profesionale și în baza lor se vor primi diplomele cu credite.  

Achitarea unui bilet de participare nu asigură primirea creditelor! În cazul absenței 

logării d-voastră la platforma de livestreaming, pe parcursul desfășurării 

evenimentului și în consecință a lipsei prezenței d-voastră din rapoartele emise 

posteveniment care reprezintă fișa efectivă de prezență, nu ne asumăm 

răspunderea pentru neacordarea creditelor de către CMR/CPR/OAMMR! 

! Nu se acorda diploma cu credite Studentilor, Farmacistilor si Medicilor Pensionari 

 

5. Profesionistii in domeniu medical se pot inscrie la Secțiunea e-POSTER STRESS 
CONGRESS 2021, respectând condițiile și perioadele de mai jos: 
Etape înscriere/Confirmare participanți Secțiunea e-POSTER STRESS CONGRESS 2021: 
 

 01 mai – 15 Septembrie – Înscrierea si transmiterea abstractului 
 Pana la 20 Septembrie - Confirmare Abstract  
 20-22 Septembrie – Retransmiterea abstractelor la care s-au solicitat 

modificari 
 22 Septembrie – 26 Septembrie – Transmitere e-poster 



 26 Septembrie – 30 Septembrie – Retransmitere e-postere daca s-au solicitat 
modificari pentru validare forma finala 

 1 – 10 Octombrie, Jurizare 
 Pana la 14 octombrie - Desemnare castigatori si anuntarea lor pentru 

pregatirea inregistrarii prezentarii e-posterului care va fi transmisa live in 
ultima zi a Congresului. Inregistrarea va avea 5 minute. 

 Toți participanții înscriși cu lucrări eligibile la secțiunea e-POSTER STRESS 
CONGRESS 2021 primesc voucher de participare gratuită la ediția a V-a, Stress 
Congress 2022 
 

6. Taxa achitată de participant include: 

 Newsletterele de informare pre și post eveniment 

 Accesul la sesiunile științifice pe toată durata Stress Congress 2021 (14-16 

octombrie) 

 Creditele acordate prin decizia fiecărei asociații profesionale în parte – respectiv: 

Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Ordinul 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România/OAMMR-București 

 Diploma de participare în cazul studenților, a participanților cu alte profesii pentru 

care nu se obțin credite Profesionale, altele decât medic, psiholog, asistent medical 

 Diploma de participare cu certificarea creditelor aferente în format electronic, 

pentru participanții cu prezența efectivă la eveniment potrivit normativelor în 

vigoare a asociațiilor profesionale care eliberează creditele doar în urma 

prezenței/fișelor de prezență transmise de către organizator posteveniment 

 Accesul posteveniment la filmarea integrală a Stress Congress 2021 – link-ul va fi 

primit de catre fiecare participant și filmarea va fi activă până la 14 nov. 2021 

 Link și acces de descărcare a Broșurii Stress Congress 2021 – broșură electronică 

disponibilă posteveniment și care va conține toate rezumatele Lectorilor Stress 

Congress 2021 și e-posterele Congresului 

 Acces la secțiunea de prezentare de produse a sponsorilor/partenerilor EXPO - Stress 

Congress 2021 

 Posibilitatea de a participa cu e-poster/abstract la secțiunea E-POSTER STRESS 

CONGRESS 2021 

 

 

Stress Congress este un eveniment național, cu participare internațională, aflat la a IV-a ediție, 
eveniment care anual a reunit peste 350 de participanți din întreasga țară – medici de diferite 
specialități, psihologi, asistenți medicali, studenți la medicină și psihiatrie. Ediția 2021 are ca temă 
“Stres și Longevitate în era postcovid” și se desfășoară în perioada 14-16 octombrie. 

 
 

 

https://www.oamr.ro/
https://www.oamr.ro/
https://www.oamr.ro/

