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INVITAȚIE 

Stimați colegi, 

Suntem onorați să vă invităm la cel de-al V-lea Congres 

Național de Oncologie din Republica Moldova și să 
aniversăm împreună 60 ani de la înființarea IMSP  

Institutul Oncologic din Republica Moldova. 

Tema aleasă „Prevenția și controlul cancerului – o 

continuă provocare!” ne va oferi șansa de a împărtăși 
cunoștințe, experiențe practice și noutăți în 

specialitatea noastră complexă, toate într-un cadru 

dinamic, multidisciplinar și colegial. 

Evenimentul se va desfășura în perioada 

8 - 9 octombrie 2020 în format Free online. 

 

Temele Congresului: Instrucțiuni pentru tehnoredactarea publicațiilor 

 
 Realizarea și perspectivele screening-ului oncologic 
 Diagnosticul precoce al tumorilor maligne 
 Metode contemporane de diagnostic al tumorilor 

maligne 
 Metode inovative de tratament chirurgical în oncologie 
 Realizări noi ale oncologiei medicale 
 Succese în diagnosticul și tratamentul hemopatiilor 

maligne 
 Studiile clinice în oncologie  
 Tratamentul contemporan radiologic al tumorilor 

maligne 
 Diagnosticul molecular–genetic în oncologie 
 Reabilitarea pacienților oncologici 
 Îngrijirile paliative în oncologie 
 Aspecte psihologice în oncologia contemporană 
 Nursing-ul oncologic 
 Educația profesională în oncologie 

 

Pentru publicație sunt acceptate teze și articole.  
Tezele vor fi redactate în limba română, limba rusă 

sau limba engleză, cu titlul tradus în rusă sau engleză, 
conform structurii:  

a) titlul concis, reflectând conţinutul lucrării;  
b) numele şi prenumele complet ale primului autor și 

coautorilor, titlurile profesionale şi ştiinţifice, denumirea instituţiei unde activează primul autor;  
c) introducere, materiale și metode, rezultate obținute,  concluzii.  
Dimensiunile tezelor – până la o pagină format A4. 
Articolele vor fi redactate în limba română, limba rusă 

sau limba engleză, cu titlul tradus în rusă sau engleză, 
conform structurii:  a) titlul concis, reflectând conţinutul lucrării;  b) numele şi prenumele complet ale primului autor și 
coautorilor, titlurile profesionale şi ştiinţifice, denumirile instituţiilor unde activează primul autor și coautorii;  c) introducere, materiale şi metode, rezultate obținute, discuţii, concluzii, bibliografie;  d) rezumate în limbile română și engleză sau rusă cu 
titlul tradus (obligatoriu).  

Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografia) nu vor depăşi 11 pagini pentru un referat general, 10 pagini pentru o cercetare originală, 5 pagini pentru o prezentare 
de caz.  

Detaliile pentru tehnoredactare și de ÎNREGISTRARE 
pot fi accesate pe site-ul:  www.congres.onco.md 

Tezele și articolele vor fi publicate în Buletinul 
Academiei de Științe a Moldovei, Științe Medicale. 

Instrucțiuni pentru prezentările orale Prezentările orale vor fi susținute în limba română, limba rusă sau limba engleză, în format Рower-Рoint. Durata prezentărilor în cadrul sesiunii plenare nu va depăși 25 min., iar în cadrul secțiilor – 15 min. Programul definitiv al lucrărilor Congresului va fi perfectat și remis autorilor până la 25 septembrie 2020. 
Data limită de înaintare a prezentărilor și depunere a 

tezelor și articolelor 

18 septembrie 2020 
pe adresa moldovaoncology@yahoo.com   

 
 

 

Cu deosebită considerație, 
Larisa CATRINICI 

Președinte al Comitetului organizatoric 
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