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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 

ASPECTE GENERALE: 

 Prezentul regulament se aplică tuturor participanților 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 (lucrări științifice) / Centrul Cultural 
Ion Besoiu (ceremonie deschidere Congres). 

 Accesul la lucrările științifice și în zona expozițională este permis exclusiv profesioniștilor din 

sistemul medical (medici/asistenți) înscriși în cadrul evenimentului. 

 Însoțitorii au acces la Ceremonia de Deschidere Oficială a Congresului și la mesele oficiale ale 

Congresului. 

 Pentru participarea la eveniment este necesară înscrierea dumneavoastră preliminară pe site și 

achitarea taxei de participare. Categoriile de participanți care beneficiază de gratuitate trebuie să 

facă dovada calității pentru care se oferă gratuitate, conform indicațiilor prezentate pe site-ul 

www.congres2019.societate-diabet.ro. 

 Prin completarea datelor pe site-ul evenimentului, participanții îşi manifestă dorința de a participa 

efectiv la acest eveniment și îşi dau consimțământul ca toate datele cu caracter personal furnizate 

să fie prelucrate, înregistrate de către organizatorul științific și organizatorul logistic. Datele cu 

caracter personal ale medicilor și asistenților medicali vor fi ulterior trimise de către organizatori 

către Colegiul Medicilor din România (medici)/ Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor 

și Asistenților Medicali din România (asistenți medicali) pentru validarea creditării cu puncte de 

educație medicală continuă (EMC). 

 Înregistrarea la eveniment se face la punctele de înregistrare, special amenajate în cadrul 

manifestarii, în urma înscrierii iniţiale pe site. Înregistrarea participanţilor la eveniment se face în 

intervalul menţionat în programul evenimentului.  

 Persoanele care doresc participarea în cadrul evenimentului, dar nu s-au înscris pe site pot 

participa doar dacă după intervalul de înregistrare menţionat în programul evenimentului, mai 

https://ramadasibiu.ro/
http://www.congres2019.societate-diabet.ro/
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există locuri în sală și dacă îndeplinesc condițiile de înregistrare. Decizia de acceptare de noi 

înscriși/participanți va fi comunicată de către compania care asigură managementul 

evenimentului.  

 Înregistrarea se face doar personal, în baza datelor necesare pentru înscrierea dumneavoastră, în 

funcție de specificul profesiei, iar participanții au obligația să furnizeze datele reale și corecte.  

 Accesul în sălile congresului se face în limita locurilor disponibile. Organizatorul logistic poate lua 

orice fel de decizie pentru buna desfășurare a manifestării. 

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR: 

 să respecte prezentul regulament 

 să manifeste o conduită normală, să nu deranjeze lucrările evenimentului 

 să poarte ecusonul la vedere pe întreaga durată a Congresului 

 să aibă permanent ecusonul la vedere, accesul în sălile de Congres și în cele destinate pauzelor de 

masă/cină va fi permis doar în baza ecusonului 

 să nu înstrăineze ecusonul 

 în cazul în care ecusonul de participare este pierdut în timpul evenimentului, participantul va plăti 

o taxă pentru reemiterea unui ecuson 

 să se informeze cu privire la planul de evacuare al locației  

 să nu blocheze căile de acces / evacuare, iar în cazul unui eveniment neprevăzut, care necesită 

evacuarea din cadrul locației, să evacueze locația conform indicațiilor reprezenților locației și/sau 

organizatorilor 

DREPTURILE PARTICIPANȚILOR: 

Profesioniști din domeniul medical: 

 să aibă acces la toate lucrările Congresului 

 să primească kit-ul de participant: geantă, caietul program, pix, bloc-notes, revista SRDNBM) 

 să aibă acces la mesele oficiale ale Congresului, respectiv la pauzele de cafea 

 să aibă acces la Ceremonia de deschidere oficială a Congresului 

Însoțitori: 

 să aibă acces la mesele oficiale ale Congresului 

 să aibă acces la Ceremonia de deschidere oficială a Congresului 
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CERTIFICAT DE PARTICIPARE: 

 Participanții înregistrați la Congres - profesioniști din domeniul medical - vor primi  dupa 

încheierea manifestării un certificat de participare cu menţionarea orelor de educație medicală 

continuă (EMC) cu care a fost creditat evenimentul, de către Colegiul Medicilor din România 

(medici)/ Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România 

(asistenți medicali). Vor primi certificat de participare doar persoanele care au validat prezența. 

 Menționăm faptul că înscrierea online preliminară și plata taxei la acest eveniment FĂRĂ 

participarea efectivă NU sunt suficiente pentru primirea unui certificat de participare. Vor primi 

certificatul de participare numai profesioniștii care participă efectiv la lucrările conferinţei și au 

validat prezența. 

 Certificatele de participare se eliberează sâmbătă, 25 mai 2019, în intervalul 13:00 – 19.00 

COMPORTAMENT ADECVAT: 

 Pe parcursul lucrărilor științifice, participanților le este strict interzis: accesul la lucrări științifice 

în stare vădită de ebrietate și/sau sub influența substanțelor halucinogene; să aducă orice fel de 

obiecte în zona destinată Congresului care pot fi periculoase sau ilegale (droguri, arme de foc sau 

obiecte care pot fi considerate arme albe, materiale explozive etc.)  

 Participanții trebuie să se informeze de planurile de evacuare aflate în locațiile de desfășurare ale 

Congresului, iar în cazul unui incident trebuie să se conformeze opțiunilor date de către 

reprezentanții locației, ai companiei care asigură managementul evenimentului, să asigure 

evacuarea și să evacueze spațiile. 

 Participanții nu vor putea folosi Congresul în vederea promovării oricăror altor elemente de 

marketing cu excepția sponsorilor oficiali, așa cum sunt acestea puse la dispoziție de Organizator. 

Orice comunicare a unor imagini sau filme din cadrul Congresului înregistrate de către un 

participant în timpul participării la Congres va fi folosită exclusiv pentru uz personal și nu va putea 

fi folosit în nici o circumstanță pentru promovări de natură comercială sau pentru orice alt scop 

de reclamă, marketing în afara Congresului, fără acordul expres al companiei care asigură 

managementul evenimentului și/sau al organizatorului științific. 

 În eventualitatea existenței unei pagube sau daune aduse locației de desfășurare a evenimentului, 

altor participanți, partenerilor evenimentului, companiei care asigură managementul 

evenimentului, organizatorului științific, respectivele pagube/daune vor fi suportate de către cel 

care le cauzează. 

 Orice fel de extra serviciu solicitat de către participant intră în responsabilitatea respectivului 

participant. 

 În cazul în care un participant manifestă un comportament neadecvat în cadrul manifestărilor 

ştiinţifice, compania care asigură managementul evenimentului îşi rezervă dreptul de a nu mai 

permite accesul acestuia în cadrul manifestării. 
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 Prin semnarea înregistrării fiecare participant este responsabil pentru acțiunile sale în cadrul 

evenimentului. 

 Prin semnarea înregistrării fiecare participant confirmă că a citit regulamentul existent pe site-ul 

evenimentului şi la punctele de înregistrare. 


