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AL 45-LEA CONGRES NAȚIONAL AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI 

BOLI METABOLICE – CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

22-25 mai, 2019 – SIBIU 

REGULAMENT PARTENERI/SPONSORI 

 

ASPECTE GENERALE: 

 Prezentul regulament se aplică tuturor companiilor partenere/sponsori ai celei de 45-a ediții a 

Congresului Național al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, denumit în 

continuare „Congres”. 

 Organizatorul științific al celei de-a 45-a ediții a Congresului Național al Societății Române de 
Diabet, Nutriție și Boli Metabolice este Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, 
denumit în continuare Societate. 

 Managementul logistic al evenimentului este asigurat de către Sănătatea Press Group, denumită 
în continuare Organizator logistic/Management eveniment/SPG.  

 Perioadă desfășurare Congres: 22 – 25 mai 2019. 

 Locul de desfășurare a Congresului este Sibiu, Hotel Ramada (amplasare standuri + simpozioane) 
/ Centrul Cultural Ion Besoiu (ceremonie deschidere Congres - nu implică spațiu expozițional). 

 Indiferent de tipul de contract, conform pachetului de participare/sponsorizare, 
partenerul/sponsorul are alocat în cadrul evenimentului un anumit spațiu expozițional pentru 
amplasarea unui stand și/sau un anumit minutaj dedicat unui/unor simpozioane, în cadrul 
programului științific. 

 Fumatul (inclusiv utilizarea dispozitivelor electronice echivalente – țigări electronice, dispozitive 
de încălzire a tutunului) nu este permisă în locul de desfășurare a Congresului. 

INFORMAȚII STAND: 

 În cazul în care partenerul/sponsorul desfășoară la stand activități care au nevoie de autorizații 
speciale, obținerea respectivelor autorizații cade exclusiv în sarcina partenerului/sponsorului, 
care se obligă să le obțină înainte de eveniment. 

 Activitățile realizate la stand, adiacente participării (ex: realizare suc fresh, cafele) cad exclusiv în 
sarcina partenerului care trebuie să dețină certificate de conformitate pentru toate produsele 
alimentare, iar materia primă trebuie păstrată conform reglementărilor. Orice autorizație 
specială care poate fi necesară în acest sens, cade exclusiv în sarcina companiei 
partenere/sponsor. 
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 Orice notificare cu privire la activitățile logistice participării partenerului/sponsorului în cadrul 
Congresului trebuie să fie făcută în scris, prin email, cu confirmare de primire din partea 
reprezentantului Sănătatea Press Group. 

Regulament montare: 

 Montarea standurilor se realizează în data de 21 mai 2019 și în data de 22 mai 2019, conform 
programului detaliat mai jos, astfel: 

o 21 mai – standurile care necesită acțiuni ample de montaj 

o 22 mai – standurile formate din roll-up-uri, spidere textile 

 Interval orar montare: 

o 21 mai: 08:00 am - 21:00 pm 

o 22 mai: 08.00 am – 10.00 am 

 Fiecare companie (inclusiv subcontractorul companiei) trebuie să-și monteze standul cu 
respectarea tuturor normelor de securitate, siguranță și sănătate. 

 Standul va fi montat exclusiv în spațiul delimitat și desemnat de către compania care asigură 
managementul evenimentului. Standurile nu se pot monta în fața căilor de acces/evacuare și nu 
au voie să acopere total zonele hidranți.  

 Nu sunt admise acele standuri care nu se încadrează în tematica evenimentului, precum și cele 
care au mesaje cu un conținut care încalcă reglementările în vigoare. De asemenea nu sunt 
permise standurile care pot periclita sănătatea și siguranța celor din jur. 

 Fiecare partener/sponsor care participă cu stand la Congres trebuie să comunice în scris 
companiei care asigură managementul evenimentului la adresa logistica@sanatateapress.ro 
până pe data de 8 mai 2019 dacă standul necesită conectarea la surse electrice, respectiv 
consumul de energie necesar funcționării standului precum și orice alte informații aferente 
amplasării. O cantitate de energie evaluată și declarată greșit poate afecta considerabil buna 
funcționare a standului. 

 Structura standului trebuie să fie sigură pentru toți participanții la Congres. Orice daună produsă 
locației, companiei care asigură managementul evenimentului sau Societății Române de Diabet, 
Nutriție și Boli Metabolice va cădea exclusiv în sarcina partenerului/sponsorului dacă respectiva 
daună este produsă din culpa partenerului/sponsorului inclusiv a companiei terțe care asigură 
servicii de montare/demontare a standului sau alte servicii logistice la stand (exemplu: 
expressor cafea, ceai etc). 

 Partenerul/Sponsorul răspunde pentru orice fel de acțiune întreprinsă de către o companie terță 
și angajații acesteia care sunt contractați de către parteneri/sponsori pentru a efectua diverse 
servicii în spațiile aferente partenerului/sponsorului din cadrul Congresului. 

mailto:logistica@sanatateapress.ro
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 Partenerul/Sponsorul și/sau compania care îi asigură amplasarea standului trebuie să realizeze 
lucrările de montaj cu respectarea condițiilor de siguranță și securitate, precum și a normelor 
PSI și SSM. 

 Nu este permisă găurirea, lipirea a unor porțiuni de stand, inclusiv ale unor afișe pe elementele 
din structura locului de desfășurare a evenimentului (podea, pereți, ferestre, lift etc.). 

 În timpul procesului de montaj NU sunt permise operațiuni de sudare, tăiere a standurilor în 
cadrul locului de desfășurare a evenimentului. 

 În cazul în care un stand necesită un timp mai mare de montare decât cel prevăzut, compania în 
cauză trebuie să anunțe organizatorul logistic până pe data de 15 mai 2019 și să plătească un 
tarif suplimentar. 

 Pentru orice fel de informație logistică aferentă montajului standului, este necesar să se ia 
legătura cu compania care asigură managementul evenimentului. 

Responsabil standuri parteneri  

 Paul Susai 

 Tel: 0733.108.282 

 Email: logistica@sanatateapress.ro 
 

INFORMAȚII SIMPOZIOANE 

 Responsabilitatea asupra conținutului prezentării/prezentărilor (atât a conținutului scriptic, cât 
și a speakerul ales) expuse în cadrul simpozionului aparține exclusiv partenerului/sponsorului 
care susține respectivul simpozion. 

 Partenerul/Sponsorul trebuie să obțină toate acordurile cu privire la prezentarea/prezentările 
susținută/e în cadrul congresului, de la coordonatorul științific al manifestării, respective Prof. 
Dr. Romulus Timar sau de la reprezentanții desemnați de către acesta. 

 După aprobarea preliminară a coordonatorului științific al manifestării a simpozionului susținut 
de către partener/sponsor acesta va trebui să comunice titlul simpozionului, precum și numele 
speakerilor către compania care asigură managementul evenimentului, pentru a include titlul, 
din punct de vedere editorial, în caietul programului, atât în limba română, cât și în limba 
engleză până, cel târziu, în data de 8 mai 2019. 

 Prezentările incluse în cadrul simpozionului susținut de către un partener/sponsor vor fi 
transmise companiei care asigură managementul evenimentului în format .PPT sau .PPTX până 
la data de 20 mai 2019 pentru a fi verificate din punct de vedere tehnic și a le încărca în sistemul 
de prezentare. 

Responsabil program științific 

 Prof. Dr. Romulus Timar 

 Email: romulus.timar@societate-diabet.ro, timarrz@yahoo.com   
Informații logistice program științific 
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 Ana Maria Cizmaș 

 Tel: 0733.011.105 

 Email: anamaria.cizmas@sanatateapress.ro  

mailto:anamaria.cizmas@sanatateapress.ro

