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INVITAŢIE
Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la prima ediţie a Forumului Internaţional de Medicină
Alopată şi Alternativă, ce va avea loc în perioada 29-30 martie 2013, la World Trade Center, sala New York.
Forumul medical se desfăşoară sub egida Academiei Române de Ştiinţe Medicale, fiind organizat de
către Asociaţia “Clubul Investitorilor 01” şi Pro Tours International, în parteneriat cu Universitatea de
Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti şi are ca temă
“Pacientul, beneficiar al medicinei alopate şi alternative”.
Forumul reprezintă o premieră în organizarea de evenimente medicale, creându-se astfel o punte între
specialiştii medicinei alopate şi alternative.
Manifestarea este acreditată de Colegiul Medicilor din România (EMC) şi Colegiul Farmaciştilor din
România (EFC).
La Forum au confirmat participarea membri ai Parlamentului şi ai Guvernului, autorităţi din
administraţia locală şi centrală, personalităţi ale societăţii academice, precum şi specialişti de marcă ai medicinei
alopate şi alternative din ţară cât şi din străinătate.
Confirmările şi orice alte informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Secretariatul Forumului,
persoane de contact: Prof. Univ. Dr. Manole Cojocaru, telefon 0040.723.326.663, e-mail:
manolecojocaru@yahoo.com
şi
Teodora
Constantinescu,
telefon
0040.751.196.208,
e-mail:
teodora@protours.ro .
Cu aleasa stimă,
Preşedintele Comitetului de Organizare al Forumului Internaţional de Medicină Alopată şi Alternativă
Prof. Univ. Dr. Vasile Dumbravă
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INVITATION

We are glad to invite you to the first edition of the International Forum of Allopathic and
Alternative Medicine, which will take place on 29-30 March 2013, at World Trade Center, Bucharest.
The main theme of the event is called “The patient, a beneficiary of allopathic and alternative
medicine” and it is organized by the Romanian Association “Investor’s Club 01” and “Pro Tours
International” in partnership with The University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” and
University “Titu Maiorescu”, both from Bucharest, under the aegis of the Romanian Medical Science
Academy.
The Forum represents a first step in creating a bridge between the specialists from the allopathic and
alternative medicine.
The Forum will be attended by Government members, authorities from the local and central
administration, academic society representatives and other specialists of conventional medicine and the
alternative one.
The confirmations and any other information linked to the event will be obtained from the Forum
Secretaries: Prof. Dr. Manole Cojocaru, telefon 0040.723.326.663, e-mail: manolecojocaru@yahoo.com and
Teodora Constantinescu, phone 0040.751.196.208, e-mail: teodora@protours.ro .

Yours sincerely,
President of the Organizing Committee of the International Forum of Allopathic and Alternative
Medicine
Prof. Univ. Dr. Vasile Dumbravă

