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Dear Colleagues,
It is a great honor and pleasure to invite you to participate to the Romanian Orthodontic Straight Wire Association

Congress which will be held in Brasov, Romania, from May 16 to May 18, 2014. The local Organising Committee
has prepared an excellent scientific programme with many renowned speakers from all over the globe: Prof.
Dr. Davide Mirabella (Italy), Prof. Dr. Raffaele Spena (Italy), Prof. Dr. Luca Lombardo (Italy), Dr. Yong-min Jo
(Germany), Dr. Branislav Vidovic (Serbia), Prof. Dr. Denis Reagan (Great Britain).

Our younger colleagues will also share their work, bringing a breath of fresh air with their presentations and
posters.

Additionally, you will have a chance to discover Brasov, a very important city in Romanian history. Fringed
by the peaks of the Meridional Carpathian Mountains and resplendent with gothic, baroque and renaissance
architecture, as well as a wealth of historical attractions, Brasov is one of the most visited places in Romania.

The participants will also have the possibility to see the newest orthodontic materials and equipment at the
trade exhibition that will take place during the congress. A special attention will be given to the awards granted
for the best oral and poster presentations.

Looking forward to meeting you at the Congress!
With kindest regards,

Prof. Dr. Mariana Păcurar
President of the Congress

Dragi colegi,
Îmi revine deosebita onoare de a vă invita la Congresul Asociației

Române de Straight Wire, care se va desfășura la Brașov în pe-
rioada 16 - 18 Mai 2014. Comitetul de organizare a pregătit un
excelent program științific care reuneste lectori recunoscuti pe
plan mondial: Prof. Dr. Davide Mirabella (Italia), Prof. Dr. Raf-
faele Spena (Italia), Prof. Dr. Luca Lombardo (Italia), Dr. Yong-min
Jo (Germania), Dr. Branislav Vidovic (Serbia), Prof. Dr. Denis Rea-
gan (Marea Britanie).

De la prezentări nu vor lipsi colegii noștri mai tineri care vor
aduce, cu siguranță, un suflu nou dezbaterilor prin impartasirea
concluziilor unor studii inedite pe care le-au conceput si coordo-
nat.   

De asemenea, participanții la congres vor avea ocazia să de-
scopere Brașovul, un oraș extrem de important în istoria țării.
Cuprins între crestele muntilor Carpati Meridionali, și recunoscut
pentru minunata arhitectură gotică, barocă și renascentistă,
Brașovul este unul dintre cele mai vizitate orașe din România.

Invitații vor putea participa și la expoziția de produse și
echipamente de ortodonție, deschisă pe toată perioada Con-
gresului. Și în acest an se va acorda o atenție deosebita premiilor
acordate pentru cele mai bune prezentări orale și postere. 

În speranța că veți fi alături de noi, vă trimit cele mai alese
gânduri împreună cu toată prețuirea mea!

Prof. Dr. Mariana Păcurar
Președintele Congresului
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Organising Committee
Comitet de organizare

General Information
Informa]ii generale

Congresul V – Asociația Română de Straight-Wire

Honorary President Prof. Dr. Viorica Milicescu
Preşedinte de onoare

President of the Congress Prof. Dr. Ecaterina Ionescu
Preşedinte al Congresului Prof. Dr. Mariana Pacurar

General Secretary Dr. Alina Gamulescu
Secretar General

Scientific Committee Conf. Dr. Irina Zetu - Presedinte
Comitet Stiintific Prof. Dr. Angela Podariu

Prof. Dr. Michaela Mesaros

The 5th International Orthodontic Congress of the
Romanian Straight Wire Association will take place in Brasov,
in the new built Conference Center of Hotel Kronwell.
The congress and the course will be opened from
Friday (May 16) until Sunday (May 18).
The lectures will be presented in Romanian or English. The
post-congress course will be presented in English.

Al 5-lea Congres International de Ortodontie al Asoci-
aţiei Române de Straight Wire se va desfăşura în
Brasov, în cadrul noului Centru de Conferințe al Hotelu-
lui Kronwell.
Secretariatul Congresului va fi deschis începând de
vineri (16 mai) şi până duminică (18 iunie). 

Prezentările vor fi susţinute în limba română sau engleză. Cursul post-congres va fi susținut în limba engleză.

Trade exhibition
A trade exhibition of orthodontic materials and equipment will take place during the congress.

Expozi]ie de produse ortodontice
Pe toată durata congresului va fi deschisă o expoziţie cu produse şi echipamente de ortodonţie.
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Hotel Accommodation
The participants should make hotel reservations by contacting directly the hotel. All requests should
mention the attendance to the meeting of the Romanian Straight Wire Association. Room reservations
should be made until May 1st, 2014.

Special Prices
Prices include buffet breakfast, VAT 9% and local taxes
Single room 68 Euro/night
Business Double room 80 Euro/night
Lifestyle Single room 105 Euro/night

Cazare hotel
Participanții pot rezerva camere direct la hotel. 
Pentru a beneficia de un preţ special trebuie să 
se menţioneze „Participant la Congres ARSW 2014”. 
Rezervările trebuie să fie făcute până pe data 
de 1 Mai 2014.

Pre]uri speciale
Preturile includ mic dejun bufet, TVA 9% şi taxa locala
Single room 68 Euro/noapte
Business Double room 80 Euro/noapte
Lifestyle Single room 105 Euro/noapte

HOTEL KRONWELL
Bulevardul Gării 7A, Brașov 500203, Jud. Brasov
Tel: 0040 368 730 800
http://www.kronwell.com
reservations@kronwell.com
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Congresul V – Asociația Română de Straight-Wire

Congress Program
Programul Congresului
Scientific Program
The scientific programme will consist of lectures held by our keynote speakers as well as by our
younger colleagues. Also the displayed posters will be part of the scientific programme.

Main Topics
Orthognatic surgery - from classic to modern
Orthodontic treatment in adults: periodontal considerations, prosthodontics and TMJ
Free topics

Program �{tiin]ific
Programul ştiinţific constă în prelegeri susţinute de lectori cunoscuţi, dar şi de tineri specialişti.
Din cadrul programuuil ştiinţific va face parte şi secţiunea de postere.

Temele Congresului
Chirurgia ortognatică - de la clasic la modern
Tratamentul ortodontic la adult: implicații parodontale, protetice şi ATM
Alte subiecte

Keynote Speakers / Lectori

Prof. Dr. Davide Mirabella (Italy)
Prof. Dr. Luca Lombardo (Italy)
Prof. Dr. Denis Reagan (Great Britain)
Dr. Yong-min Jo (Germany)
Dr. Branislav Vidovic (Serbia)
Dr. Julia Garcia-Baeza (Spain)

Congress Fees / Taxe congres

Members ARSW 130 Euro (until April 7) 160 Euro (after April 7)
Non-members 170 Euro (until April 7) 200 Euro (after April 7)
Under-graduate 80 Euro (until April 7) 90 Euro (after April 7)
Accompanying Person  35 Euro (until April 7) 35 Euro (after April 7)
Gala Dinner 35 Euro (until April 7) 35 Euro (after April 7)

Plata taxei de înscriere la congres se achită în următoarele conturi deschise la Banc Post Sucursala Iaşi:
ARSW cont lei: RO81BPOS24002827830RON02
ARSW cont Euro: RO86BPOS24002827830EUR03

Prof. Dr. Ecaterina Ionescu – Presedinte CMDR
Prof. Dr. Viorica Milicescu
Conf. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Angela Podariu
Prof. Dr. Mihaela Baciut
Prof. Dr. Michaela Mesaros
Prof. Dr. Mariana Păcurar
Dr. Ion Nicolescu
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For participants:
v Admission to scientific sessions and trade exhibition v Abstract book v Congress documentation
v Opening Ceremony v Welcome cocktail v Coffee breaks v Buffet Lunch

For accompanying persons:
v Opening Ceremony v Welcome cocktail

Pentru participanți:
v Acces la sesiunile științifice și la expoziția cu vânzare. v Broșura cu rezumatele v Documentația
congresului v Ceremonia de deschidere v Cocktail v Pauze de cafea v Prânz bufet

Pentru însoțitori:
v Ceremonia de deschidere v Cocktail

The fee includes / Taxa include:
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Post-Congress Course
Curs post-congres

Congresul V – Asociația Română de Straight-Wire

The Straight Forward Philosophy is a compre-
hensive orthodontic system as a result of 18
years of clinical experience in the use of the

straight-wire appliances.The proposed prescription
is mainly based on the MBT® values combined with
some of Roth’s presciption advantages, and updated
with new prescription features. Facial and dental
planning, bracket prescription and specific placement,
proper arch form and arch wire coordination, light
forces, anchorage control and sliding mechanics are
the main SFP characteristics. The course is also
designed for the orthodontist who is willing to optimize
his clinical approach under the efficiency, quality and
aesthetics stand point. Accordingly, a large number
of clinical cases will be presented, and treatment
stages will be accurately showed to explain how the
aesthetic and finishing goals were reached.

Straight Forward Philosophy este un sistem
ortodontic rezultat dupa 18 ani de experiente
clinice in utilizarea aparatelor straight wire.

Prescriptia propusa se bazeaza in principal pe valorile
MBT combinate cu avantajele prescriptiei Roth, actua -
lizat cu unele caracteristici ale unor prescriptii noi. 
Cursul este conceput pentru acei ortodonti care
doresc sa isi optimizeze activitatea clinica din punct
de vedere al eficientei, calitatii si esteticii. 
Pentru tratarea pacientilor pot fi folosite mai multe
modalitati de tratament, dar o abordare nesistematica
poate avea un rezultat acceptabil, nu si excelent.
Scopul acestui curs este de a oferi puncte orientative
pentru a rezolva cazurile ortodontice complexe,
urmand principiile tehnice straight wire (MBT). Vor fi
prezentate cazuri in detaliu in diferite etape ale trata-
mentului pentru a explica cum s-au atins obiectivele
estetice si de finisare.
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Course program
Prescription and Bracket Placement
v Bracket Prescription: The advantages of  MBT®/SFP
v Proposed changes v Versatility of MBT/SFP prescription
v Bracket Placement: the SFP Positioning Chart 
v Individualized Positioning Chart v Clinical tips 
Light forces and Anchorage Control 
v Lacebacks, Bendbacks, Tiebacks v Advantages and
clinical applications
Arch Wires
v Arch Form and Coordination v Suggested arch wire
sequence v New protocols for specific clinical needs
(ID-Form)
Facial and Dental Treatment Planning 
v Problem List v Treatment Objectives v Dental VTO: a
new  proposal v Non-extraction cases v Extraction
cases v Mixed dentition cases: how to manage severely
crowded patients v The optimal biomechanics to open the
space for missing upper lateral incisors v Veneering a
tooth: what sould an orthodontist know?

Programul cursului
Prescripție și plasarea brackeților
v Prescripția brackeților: Avantajele MBT/SFP v Schimbările propuse v Versatilitatea prescripției MBT/SFP 
v Poziționarea bracketilor: tabelul SFP de poziționare v Carta de poziționare individuala v Sfaturi clinice 
Forțe ușoare și controlul ancorajului 
v Lacebacks, Bendbacks, Tiebacks v Avantaje și aplicații clinice
Arcuri
v Forma arcurilor v Secvența de arcuri sugerată v Noi protocoluri pentru nevoi clinice specifice
Planul de tratament 
v Lista problemelor v Obiectivele tratamentului v Dental VTO: o nouă propunere v Cazuri non-extracționale
v Cazuri extracționale v Cazuri în dentiția mixtă: cum să abordam cazurile cu înghesuiri severe v Biomecanica
optimă pentru a deschide spațiul pentru un incisiv lateral superior v Fațetarea unui dinte: ce ar trebui să știe un
medic ortodont?

Post Congress Course fee / Tax` curs post-congres

Until April 07 After April 07 
Ortho Speclialists     240 Euro (pachet Promo) / 300 Euro 290 Euro (pachet Promo) / 350 Euro 
Under-graduate: 180 Euro (pachet Promo) / 240 Euro 230 Euro (pachet Promo) / 290 Euro 

Taxa de curs va fi achitată în contul DENTAL FOCUS, sponsor principal al Congresului.

IBAN RO40BRDE441SV11142204410 (RON)
IBAN RO19BRDE441SV11142624410 (EUR)
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Congresul V – Asociația Română de Straight-Wire

Abstracts
The abstracts selected by Scientific Committee will be presented as oral or poster presentation.

Instructions for authors
Abstracts must be submitted in English or Romanian. It should not exceed 300 words in
length and should be set out as indicated below:
v The font size must be size 12, Times New Roman
v Underline the name of the presenting author
v Do not include any additional underlining, italics or illustrations

Abstract Format
Titles in BLOCK capitals (10 - word limit).
Authors (lower case letters) - The name of five authors only should be included.
Institution. The full postal address should be given on the correspondence page but only the
name of the institution, city and country within the actual abstract.
Aim of investigation, material (or subjects) and methods.
Results. Results should be given if necessary, in abbreviated form.
Conclusions. A statement such as "the results will be discussed" is insufficient.
Please note that registered delegates will be limited to one presentation i.e. either a paper or a poster.
Abstract submission will be emailed until April 18, 2014: cristina.ioana.bica@gmail.com
(Dr. Cristina Bica). For details please call +40 723 180 682.

Publication
Letter of confirmation or rejection of submitted abstracts will be delivered to authors by April
30,  2014. All authors will be informed about details concerning their presentation.

Oral presentation
Time assigned for presentation is 10 minutes. Discussion about presentations will be held
after each session.

Poster presentation
Posters are going to be numbered and distributed by congress topics.
Dimension of poster should be 50cm wide and 100cm high.
Presentation of posters is going to be held on May 17 2013, from 11:30 am until 12:30 am.
The best poster presentations will be awarded.

Badges
All registered participants will receive Congress Badges that will allow them to attend the
presentations during the congress.

Scientific Presentations
Prezentari Stiintifice
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Rezumate
Comitetul ştiinţific va selecta în urma analizei rezumatelor tipul de prezentare: comunicare
orală sau postere.

Instruc]iuni pentru autori
Rezumatele trebuie trimise în limba română sau în limba engleză. Ele nu trebuie să de-
pășească 300 de cuvinte și trebuie să urmărească următoarele reguli:
v Se va folosi dimensiunea 12, fontul Times New Roman
v Numele autorului trebuie subliniat
v Nu se folosesc alte sublinieri, italic sau ilustrații

Formatul rezumatului
Titlul cu majuscule (limită – 10 cuvinte)
Autorii (litere mici). Vor fi menționate numele a maximum cinci autori.
Instituție. Trebuie menționată adresa poștală completă în pagina de corespondență, însă în
rezumat trebuie menționat doar numele instituției, orașul și țara.
Scopul investigației, material (sau subiecți) și metode.
Rezultate. Rezultatele trebuie prezentate pe scurt.
Concluzii. Fraze precum ”rezultatele vor fi discutate în lucrare” sunt insuficiente.
Fiecare participant are dreptul de a face o singură prezentare (lucrare sau poster).
Rezumatele trebuie trimise pana la data de 18 Aprilie 2014 la adresele:
cristina.ioana.bica@gmail.com (Dr. Cristina Bica). Pentru detalii sunați la +40 723 180 682.

Publicare
Scrisorile de confirmare sau de respingere a rezumatelor vor fi trimise autorilor până pe 30
Aprilie 2014. Fiecare autor va primi informații legate de prezentare.

Prezentare oral`�
Durata prezentării este de 10 minute. Discuțiile vor avea loc la sfârșitul fiecărei sesiuni.

Prezentarea posterului
Posterele vor fi numerotate și împărțite în funcție de sesiunile congresului
Dimensiunile trebuie să fie: 50 cm lățime și 100 cm înălțime.
Prezentările posterelor vor avea loc pe 17 Mai 2014, intre orele 11:30 si 12:30.
Cele mai bune postere vor fi premiate.

Ecusoane
Toți participanții vor primi ecusoanele congresului pe baza cărora vor avea acces la sesiunile
congresului.

 
 



How to register for the Congress
Cum sa va inscrieti la Congres
Registration fees must be paid in full, in EURO or RON by a bank check to the order to the
Congress account: BANCPOST, Sucursala IASI, Str. Ghica Voda Nr. 3A, Iasi, Romania

IBAN RO81BPOS24002827830RON02 (RON)
IBAN RO86BPOS24002827830EUR03 (EUR)

Please remember to include the participant’s name and the reference “ARSW Congress 2014”
The registration form and the payment confirmation should be sent to the following address:
marthakriszti@yahoo.com (Dr. Martha Krisztina). For details please call +40 722 836 621.

Taxa de participare trebuie să fie achitată în totalitate, în EURO sau RON prin ordin de plată
în contul : BANCPOST, Sucursala IASI, Str. Ghica Voda Nr. 3A, Iasi, Romania

IBAN RO81BPOS24002827830RON02 (RON)
IBAN RO86BPOS24002827830EUR03 (EUR)

Va rugam sa precizati numele participantului și menționați „Congres ARSW 2014”.
Formularul de înregistrare si dovada de plată trebuie trimise la urmatoarea adresă: 
marthakriszti@yahoo.com (Dr. Martha Krisztina). Pentru detalii sunati la tel +40 722 836 621.

For the Post-Congress Course - Prof. Dr. Davide Mirabella
Pentru cursul Post-congres - Prof. Dr. Davide Mirabella

Registration fees must be paid in full, in EURO or RON by a bank check to the order to the
Dental Focus: BRD-GSG, Sucursala Vacaresti, Bucuresti

IBAN RO40BRDE441SV11142204410 (RON )
IBAN RO19BRDE441SV11142624410 (EURO)

Please remember to include the participant’s name and the reference “Post-congress course”
The registration form and the payment confirmation should be sent to the following address:
dragos.rizica@dentalfocus.ro (Dr. Dragos Rizica). For details please call +40 735 10 11 12.

Taxa de participare trebuie să fie achitată în totalitate, în EURO sau RON prin ordin de plată
Dental Focus: BRD-GSG, Sucursala Vacaresti, Bucuresti

IBAN RO40BRDE441SV11142204410 (RON )
IBAN RO19BRDE441SV11142624410 (EURO)

Va rugam sa precizati numele participantului și menționați „Congres ARSW 2014”.
Formularul de înregistrare si dovada de plată trebuie trimise la urmatoarea adresă: 
dragos.rizica@dentalfocus.ro (Dr. Dragos Rizica). Pentru detalii sunati la tel +40 735 10 11 12.
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ARSW awards
Awards will be given for the best poster presentations and for the best oral presentations.
Evaluation criteria are originality of research, level of information and layout of the poster.

Sponsorship
You are invited to apply for different sponsorship opportunities. Sponsors will be announced
in the final programme. Various options for the sponsoring are available. You are invited to
request the sponsorhip information for the Congress.

Exhibition
If you are interested in exhibiting and/or sponsoring please contact

Assistant Professor Dr. Eugen Bud
Tel: +40 744 437 661
e-mail: budeugen@gmail.com

Premii ARSW
Vor fi acordate premii pentru cele mai bune postere și cele mai bune lucrări. Criteriile de
evaluare sunt: originalitatea cercetării, nivelul de informații și aspectul posterului.

Sponsori
Sunteți invitați să aplicați pentru diverse sponsorizări. Sponsorii vor fi anunțați în programul
final. Există mai multe oportunități de sponsorizare. Va rugam sa solicitati informatiile legate
de sponsorizare pentru congres.

Expozi]ie
Dacă sunteți interesați de expoziție sau sponsorizare vă rugăm să contactați:

Asistent Univ. Dr. Eugen Bud
Tel: +40 744 437 661
e-mail: budeugen@gmail.com

Important dates
18-04-2013 - abstract submissions deadline
30-04-2014 - decision of abstract acceptance on the congress official web site
30-04-2013 - deadline for early registration for course attendance
30-04-2013 - deadline for early registration for post-congress course

Date importante
18-04-2013 - data limită de depunere a rezumatului
30-04-2014 - acceptarea rezumatului publicat pe site-ul Congresului
30-04-2013 - data limită pentru inscrierea la congres in baza tarifelor reduse
30-04-2013 - data limită pentru inscrierea la cursul post-congres in baza tarifelor reduse

Certificate of attendance with CME Credits will be awarded to all registered participants.
Toţi participanţii vor primi certificat de participare creditat cu puncte EMC.
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CONGRES ARSW 16 - 18 Mai, 2014, Hotel Kronwelll, Brașov

Date personale
Nume: __________________________ Prenume: _____________________________ E-mail: __________________________ Tel: ____________   
Mobil: ________________
(Confirmările pentru \nscriere se trimit pe e-mail)

Denumire cabinet: __________________________________ CUI ______________________
Adresă cabinet:  _________________________________________________________________________________________________________

Vă puteți înscrie prin e-mail sau trimițând acest formular completat (împreună cu confirmarea plății).

Semnatură participant: _________________________ Data: _________________________

Congress Fees / Taxe congres

Members ARSW 130 Euro (until April 7)              160 Euro (after April 7)
Non-members 170 Euro (until April 7)              200 Euro (after April 7)
Under-graduate 80 Euro (until April 7)                90 Euro (after April 7)
Accompanying Person       35 Euro (until April 7)                35 Euro (after April 7)
Gala Dinner 35 Euro (until April 7)                35 Euro (after April 7)

Taxa de participare pentru congres trebuie să fie achitată în totalitate, în EURO sau RON prin ordin de plată în contul: 
BANCPOST, Sucursala IASI, Str. Ghica Voda Nr. 3A, Iasi, Romania
IBAN RO81BPOS24002827830RON02 (RON)
IBAN RO86BPOS24002827830EUR03 (EUR)

Va rugam sa precizati numele participantului și menționați „Congres ARSW 2014”.
Formularul de înregistrare si dovada de plată trebuie trimise la urmatoarea adresă: marthakriszti@yahoo.com (Dr. Martha Krisztina). 
Pentru detalii sunati la tel +40 722 836 621.

Post Congress Course fee / Tax` curs post-congres

Until April 07 After April 07
Ortho Speclialists     240 Euro (pachet Promo) / 300 Euro 290 Euro (pachet Promo) / 350 Euro 
Under-graduate: 180 Euro (pachet Promo) / 240 Euro 230 Euro (pachet Promo) / 290 Euro 

Taxa de curs va fi achitată în contul DENTAL FOCUS, sponsor principal al Congresului.
Taxa de participare la cursul post-congres trebuie să fie achitată în totalitate, în EURO sau RON prin ordin de plată în contul Dental Focus:
BRD-GSG, Sucursala Vacaresti, Bucuresti
IBAN RO40BRDE441SV11142204410 (RON )
IBAN RO19BRDE441SV11142624410 (EURO)
Va rugam sa precizati numele participantului și menționați „Curs Post-Congres ARSW 2014”.
Formularul de înregistrare si dovada de plată trebuie trimise la adresa de email: dragos.rizica@dentalfocus.ro.
Pentru detalii sunati la tel +40 735 10 11 12 (Dr. Dragos Rizica) sau +40 728 277 277 (Dr. Vlad Radu).

Va puteti inscrie trimitand acest formular completat prin e-mail sau fax. Confirmarea inscrierii preliminare din partea organizatorului se trimite pe e-mail,
impreuna cu factura proforma aferenta. Inscrierea este considerata definitiva DOAR dupa efectuarea platii. Factura finala corespunzatoare o veti primi
prin posta. 
Tarifele pentru rezidenti sunt valabile numai in conditiile prezentarii unei adeverinte.
Mentionam ca locurile sunt limitate si inscrierea se va face in ordinea solicitarilor. 
Politica de anulare a rezervarii. Dupa inregistrarea preliminara, trebuie sa faceti plata cursului. Anularea rezervarii trebuie primita in scris. Aceasta se
poate face pana cu 30 zile inainte de data de desfasurare a cursului pentru a fi rambursata intreaga suma. Anularile primite cu 15-30 zile inainte de eveniment
conduc la rambursarea unei sume egale cu 40% din costul cursului. Solicitarile primite cu mai putin de 15 zile inainte de desfasurarea cursului nu mai
pot fi onorate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica materialul de curs, de a inlocui lectorul sau/si de a modifica programul dupa necesitati.

Pachet Promo Congres ARSW + Curs post-congres*

Members ARSW: 370 Euro (until April 07) 450 Euro (after April 07) 
Non-members 410 Euro (until April 07) 490 Euro (after April 07) 
Under-graduate 260 Euro (until April 07) 320 Euro (after April 07) 

* Nu se cumuleaza cu alte oferte pentru pachetele de curs organizate de catre Dental Focus srl.
* Pentru detalii, contactati personalul Dental Focus la tel +40 735 10 11 12 (Dr. Dragos Rizica) sau +40 728 277 277 (Dr. Vlad Radu).
* Pretul promotional este valabil DOAR pentru participantii la congresul ARSW.
* Pentru a beneficia de acest pret special, participantii sunt rugati sa trimita formularul de inscriere la adresa de e-mail: dragos.rizica@dentalfocus.ro  
* Plățile se fac separat catre beneficiari (costul Congresului se achita catre ARSW, iar contravaloarea cursului post-congres se plateste in contul
Dental Focus srl). Reducerea se aplica EXCLUSIV pentru tariful cursului post-congres, prețul congresului rămânând același.
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FORMULAR DE ADEZIUNE ARSW
Nume: _______________________________________  Prenume: ______________________________________________________  

BI Seria/ Nr.  _________________ CNP  ____________________________

Eliberat la data de: ________________________________________________________________________  

n Domiciliu:
__________________________________________________________________________________________________________________________

n Cabinet particular:
__________________________________________________________________________________________________________________________
* Bifati adresa pentru corespondenta

Telefon cabinet  _____________________________________ Mobil      ________________________ Email __________________________________

Data si locul nasterii:  __________________________________________ Anul si locul absolvirii facultatii     ___________________________________

Anul si locul specialitatii de ortodontie   _____________________________________________________

Cursuri de specializare in tehnici ortodontice
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Bifati categoria din care faceti parte:
� Medic specialist ortodont  � Cadru didactiv universitar ortodontie � Medic rezident in specialitatea ortodontie � Medic stomatolog � Medic in alte specialitati

Cunosc si sunt de acord cu prevederile statutului ARSW in legatura cu scopul si obiectivele acestei Asociatii, precum si cu drepturile si indatorarile membrilor sai.
Taxa de inscriere in Asociatie este de 5 Euro pentru medicii specialisti si gratuit pentru medicii rezidenti. Cotizatia anuala este de 60 Euro pentru medicii
specialisti si 30 Euro pentru medicii rezidenti. Ma oblig sa achit la timp, cotizatia anuala  si sa sprijin activitatile acestei Asociatii.

Data inscrierii: _____________________________                                                        Semnatura si parafa ____________________________________

* Completati acest formular si trimiteti-l impreuna cu o fotografie la adresa de mai jos, fax sau email: 
Dr. Irina ZETU, Str.Tutea Petre (fosta Impacarii) nr.13, bl.913, et.1, 700731 Iasi, Romania
tel/fax 004-0232-278758, email: nicoleta.zetu@gmail.com, web: http://straight-wire.tripod.com
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