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Diabetologie românească - Diabetologie europeană

Dragi colegi,
Îmi face o deosebită onoare să vă lansez invitația 
oficială de a participa la cel de-al 45-lea Congres 
Național al Societății Române de Diabet,  
Nutriție și Boli Metabolice – cu participare 
internațională, care va avea loc în perioada 
22-25 mai 2019, la Sibiu, Hotel Ramada.

Ediția din anul 2019, prima desfășurată sub  
coordonarea noii echipe de conducere a 
Societății, va aduce în prim-plan noua viziune 

strategică: „Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice: o 
nouă perspectivă“, bazată pe trei direcții principale: Educație, Colaborare,  
Dezvoltare durabilă.

Odată cu ediția a 45-a, dorim să redăm, cu ajutorul dumneavoastră, o altă 
dimensiune Congresului Național al Societății Române de Diabet, Nutriție și 
Boli Metabolice, printr-o nouă viziune a programului științific, care să îmbine 
ultimele noutăți în managementul clinic al diabetului zaharat cu cercetarea 
științifică, un element-cheie în progresul și inovația în diabetul zaharat. 

Astfel, ne propunem să vă oferim o manifestare științifică de cel mai înalt 
nivel, care să reunească în calitate de speakeri reputați experți din România 
și de pe plan internațional, din domeniul diabetologiei și al specialităților 
conexe, alături de tineri medici cu rezultate de excepție, care reprezintă parte 
din viitorul medicinei românești. 

Vă invităm să descoperiți noutățile pe care le pregătim pentru dumneavoastră, 
la cel de-al 45-lea Congres Național al Societății Române de Diabet, 
Nutriție și Boli Metabolice și vă încurajăm să vă implicați, să fiți activi, să 
dezbatem împreună provocările în managementul clinic al diabetului zaharat. 

„Make science together for PRESENT and FUTURE!“

Prof. univ. dr. Romulus Timar,
Preşedinte Societatea Română 

de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
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Info Congress
TEMATICĂ GENERALĂ CONGRES
Diabetul, în contextul anului 2019 – provocări și perspective
Sesiuni științifice cu importanți KOLs naționali și internaționali
State of the Art
Sesiuni interactive și workshop-uri
Evenimente în premieră
Sesiuni ale medicilor rezidenți
Conferințe invitate

ÎNSCRIERE LUCRĂRI
Deadline: 15 martie 2019 

ÎNREGISTRARE
Înscrierea se va face online, pe site-ul www.congres2019.societate-diabet.ro. 
Validarea înscrierii va fi efectuată după confirmarea achitării taxei de participare.

TAXE DE PARTICIPARE

Plată se realizează prin transfer bancar în contul SRDNBM:
Beneficiar: Asociația „Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice“
IBAN: RO 04 RNCB 0082 0441 6964 0001
Banca: BCR București, Sucursala Unirea
C.U.I: 15488857
Confirmarea plății va fi încărcată în formularul de înscriere, în format PDF, la momentul 
înregistrării.
La detaliile de plată vor fi menţionate persoanele pentru care se face plata, precum și  
calitatea lor (membru SRDNBM, specialist, rezident, asistent, însoţitor etc).
Plata online va fi disponibilă în curând.

CATEGORIE

Medici specialişti/primari, membri SRDNBM*

Medici specialişti/primari, nemembri SRDNBM

Medici rezidenţi diabet/studenţi/ medici diabetologi pensionari

Medici rezidenți în altă specialitate

Asistenți/Educatori

Psihologi

Însoţitori**

PÂNĂ LA DATA DE 
31.03.2019

              300

              450

           Gratuit

              100

              100

              200

              250

ÎNCEPÂND CU  
01.04.2019

              400

              500

           Gratuit

              150

              150

              350

              350
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Vor fi consideraţi membri ai SRDNBM doar persoanele care au achitat cotizaţia la zi 
(inclusiv pe anul 2018, cotizaţia pentru anul 2019 urmând a se plăti la Congres).

* Membrii Comitetului Director, precum şi primii autori ai lucrărilor acceptate sunt scutiţi de plata taxei de participare

Taxa de participare include: 
• accesul la Ceremonia de Deschidere Oficială a Congresului din 22 mai 2019
• participarea la toate lucrările congresului 
• kit-ul de participant: caietul program, volumul de rezumate, geantă, pix, bloc-notes, 
revista SRDNBM 
• participarea la mesele oficiale ale Congresului 
• accesul la pauzele de cafea 
• certificatul de participare
** Pentru însoțitori, taxa de participare include accesul la Ceremonia de Deschidere Oficială a Congresului şi la mesele

oficiale ale Congresului.

CAZARE
Participanții care doresc, pot solicita rezervarea camerelor de hotel prin intermediul firmei 
care asigură managementul evenimentului, Sănătatea Press Group.
Pentru tarife și disponibilitate camere vă rugăm să contactaţi Sănătatea Press Group la 
adresa de email: cazari@sanatateapress.ro
Ulterior veți fi contactați de un reprezentant al companiei, pentru confirmarea rezervării și 
stabilirea detaliilor de plată.
SRDNBM va suporta 50% din costul cazării pentru medicii rezidenți în diabet, asistenți 
medicali/educatori în diabet, studenți la medicină și medici diabetologi pensionari.

HOTELURI OFICIALE CONGRES
Ramada, Continental Forum, Golden Tulip și Ibis.



DETALII
Rezervarea camerelor se va face până la data de 1 aprilie 2019. După această dată,  
disponibilitatea locurilor de cazare nu mai este garantată.

LOCUL DE DESFĂȘURARE
Al 45-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice va 
avea loc la Sibiu, Hotel Ramada, în perioada 22-25 mai 2019.
www.congres2019.societate-diabet.ro

ORGANIZARE SĂLI DE CONGRES
Sala ATLAS – lucrări Congres
Sala HERA – lucrări Congres
Sala GAMMA – sesiuni postere
Ramada Event Center – secretariat / pauze cafea / standuri expoziţionale

Hotel Ramada Sibiu
Str. Emil Cioran, nr.2
Tel: +40 269 235 505
Web: www.ramadasibiu.ro

www.congres2019.societate-diabet.ro
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Informaţii privind rezumatele

Trimiterea rezumatelor se va efectua on-line pe site-ul www.congres2019.societate-diabet.ro/ 
rezumate.  
Termenul limită este 15 martie 2019. După această dată niciun rezumat nu va mai 
putea fi trimis.  
Pentru fiecare rezumat va exista opţiunea „prezentare poster“ sau „prezentare orală“. 
Alegerea uneia dintre aceste variante este obligatorie în vederea alcătuirii programului 
știinţific, dar decizia finală a tipului de prezentare (oral/ poster) aparţine Comitetului Știinţific. 
Informarea primilor autori privind situaţia rezumatului se va efectua până la data de 30 aprilie 
2019. Primii autori ai lucrărilor acceptate vor fi scutiţi de plata taxei de participare, iar cei ai 
lucrărilor respinse vor putea plăti până în data de 10 mai 2019 taxa de participare redusă 
(cea valabilă în mod normal până la data de 31 martie 2019).

CONDIŢII DE REDACTARE A REZUMATELOR 
• în limba engleză; 
• format: Microsoft Word 97-2003
• redactare: Font: Calibri, Mărime: 12 pct., la 1 rând, fără formatări speciale, maximum  
1 pagină; 
• elementele obligatorii ale rezumatului: titlul (cu majuscule, maxim 300 de caractere), 
autorii (nume și prenume), afiliaţia autorilor, textul propriu-zis (structurat după modelul: 
Premise și Obiective, Material și Metodă, Rezultate și Discuţii, Concluzii); 
• rezumatul poate conţine un singur tabel sau o singură figură. 

POSTERELE 
Prezentările poster trebuie să respecte formatul: .jpg, 1080x1920px, tip portret.
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Organizator științific

Persoană de contact
Sănătatea Press Group 

(pentru informaţii legate de înscriere,  
probleme organizatorice) 

0733.011.109
pr@sanatateapress.ro

Persoană de contact
SRDNBM – secretariat 

(pentru plata cotizaţiei și informaţii legate de calitatea  
de membru SRDNBM) 

Mariana Rocsin
0744.285.586 

socdiab@paulescu.ro

Persoană de contact
SRDNBM – secretariat știinţific 
Conf. univ. dr. Bogdan Timar

0722.492.892
bogdantimar@gmail.com

Mai multe informaţii pe 
www.congres2019.societate-diabet.ro

Management eveniment


