
Al 25-lea Congres al Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală 

 

Tratamentul multidisciplinar al tumorilor toracice 
 

 
15-17 octombrie 2015 

Sibiu 

 
Site congress: http://www.srrom.ro 

 

 

Dragi Colegi, 

 

Avem deosebita onoare şi plăcere de a vă invita în perioada 15-17 octombrie 2015 la Sibiu pentru cel de-

al 25-lea Congres al Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală. 

Congresul oferă o excelentă oportunitate a unui dialog direct pentru a evidenția progresele înregistrate pe 

plan național și internațional în domeniul extrem de dinamic şi mereu actual al tumorilor toracice, pentru 

confruntarea experienţelor proprii şi schimb de informaţii între specialişti recunoscuţi din ţară şi 

străinătate. 

Cu ocazia Congresului se vor desfățura patru cursuri postuniversitare/ de perfecționare: Actualități în 

terapia moleculară ţintită – 2015, Curs de conturaj pentru tumorile toracice, Delimitarea 

volumelor țintă în radioterapia cancerelor pelvine și un Curs pentru asistenți medicali de oncologie. 

Pe lângă interesul ştiinţific, Congresul din 2015 dorim să fie prilej al întâlnirii tuturor membrilor 

societăţii, de la fondatori la cei nou veniţi, care să aniverseze împreună cei 25 de ani de la înfiinţarea 

societăţii noastre, prilej pentru bilanţ dar şi de decizie asupra viitorului. 

Vă invităm cu drag la această manifestare importantă a comunităţii oncologice româneşti, sprijinul şi 

participarea Dumneavoastră activă fiind esenţială pentru reuşita Congresului. 

 

Șef Lucr. Dr. Adrian Moga      Prof. Dr. Viorica Nagy 

Președinte SRROM       Secretar general SRROM 
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INFORMAȚII GENERALE 

Date importante 

■ Deschiderea inregistrării: 1 iulie 2015 

■ Inregistrare timpurie: 01 octombrie 2015 

■ Trimiterea rezumatelor:  în perioada 1 iulie – 30 august 2015  

 

LOCAŢIA CONGRESULUI 

Hotel Ramada, str. Emil Cioran nr. 2, 550025, Sibiu 

 

 

Site-ul congresului: http://www.srrom.ro 

 

Limba oficială a congresului: Română și Engleză 
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PROGRAM ŞTIINŢIFIC PRELIMINAR / SESIUNI 

Joi, 15 Octombrie 

09.00-14.00 Curs Precongres  

Actualități în terapia moleculară ţintită – 2015/Curs de conturaj pentru tumorile toracice 

 

15.00-18.00 Forumul rezidenților 

 

 

Vineri, 16 Octombrie 

09.00-09.30 Ceremonia de deschidere 

09.30-11.00 Sesiune I - Epidemiologie  

11.30-13.00 Sesiune II - Diagnostic și noi tehnologii 

13.00-14.00 Sesiune Postere 

14.00-15.30 Sesiune III - Tratamente 

 

Sâmbătă , 17 Octombrie 

 

09.00-11.00 Sesiune IV Tratamente 

09.00-13.00 Curs pentru asistenți medicali de oncologie  Curs Delimitarea volumelor țintă în  

               radioterapia cancerelor pelvine 

11.30-13.00 Sesiune V Varia  

 

 

PROGRAM SRROM: 

Vineri, 16 octombrie 

17.00 Ședința festivă a SRROM: 25 ani de la înființare 

17.30-18.30 Ședință SRROM- Raport Anual 2015 

 

 

PROGRAM SOCIAL 

Joi, 15 octombrie 

19.30 Cocktail de Bun Venit 

 

Vineri,16 octombrie 

19.30 Cină festivă 

 

Congresul este creditat EMC de către Colegiul Medicilor din România 



 

REZUMATE 

Rezumatele redactate în limba engleză, conform instrucţiunilor, se trimit până la data de 30 august 2015. 

Pentru editarea programului final al congresului va fi trimis titlul rezumatului şi în limba românâ. 

Singura modalitate de înregistrare a rezumatelor: pe site-ul SRROM: http://www.srrom.ro 

 

Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a stabili forma de 

prezentare a acestora. 

Rezumatele acceptate vor fi publicate în suplimentul revistei SRROM: Journal of Radiotherapy & 

Medical Oncology 

 

Rezumatele primite până la data de 30 august 2015 vor fi confirmate autorilor de către comitetul ştiinţific 

prin e-mail în perioada 15-20 septembrie 2015. 

Instrucțiuni pentru redactarea rezumatelor 

 Titlu: maximum 20 de cuvinte, scris cu majuscule 

 Textul rezumatului: maximum 300 de cuvinte 

 Textul lucrărilor originale trebuie să respecte următoarea structură: introducere, materiale şi 

metodă, rezultate, concluzii. 

 Nu se acceptă rezumate cu formulările de genul: ”rezultatele vor fi prezentate”. 

 Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. 

 Se utilizează numele generic al medicamentelor. 

 Nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat 

 

LUCRĂRI 

Forma de prezentare: oral sau poster 

Prezentare orală: proiectări cu videoproiector asistate de computer (PowerPoint ’97-2000, XP). 

Poster: format 90 x120 cm. 

 

 

TAXE DE PARTICIPARE: 

 

Categorie participanți Înscriere până la 1.10.2015 Înscriere după 1.10.2015 

Medici specialiști 200 RON 400 RON 

Medici rezidenți 60 RON 120 RON 

Medici pensionari 60 RON 120 RON 

Asistenți medicali

Fizicieni 

50 RON

50 RON 

110 RON

110 RON 

 

 

http://www.srrom.ro/


Taxele de participare includ: participare la lucrările congresului, vizitare standuri expozanți,  acces 

postere, toate materilalele congresului, certificat de participare, participarea la toate mesele oferite 

participanților la congres, cazare. Taxa nu include transportul. Nu se garantează materialele congresului 

pentru persoanele care se înscriu pe loc. 

Cazare: În cadrul acestui eveniment, Societatea Română de Radioterapie și Oncologie Medicală, vă oferă 

posibilitatea de a opta pentru cazare gratuită – respectiv 1 loc în cameră dublă alături de un alt participant 

care a optat pentru cazare. 

Pentru medici și fizicieni cazarea este pentru 3 nopți 14/15; 15/16; 16/17 octombrie 2015. 

Pentru asistenți medicali cazarea este pentru o noapte 16/17 octombrie 2015. 

 

După data de  5 septembrie 2015  nu se mai poate opta pentru cazare. 

Taxele achitate nu se returnează. 

Taxele se vor achita in contul: 

Societatea Româna de Radioterapie și Oncologie Medicală 

CF: 6328903 

Sediul: Cluj-Napoca, str. Republicii nr.34-36 

IBAN: RO18 BACX 0000 0030 1389 0000 

Banca Unicredit Țiriac - Cluj Napoca 

 

 

 

Agenție operatoare eveniment : 

 
Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco, nr. 99 

Tel: 0264 55 11 75 

E-mail: office@event-consulting.ro 

Web : www.event-consulting.ro 

 

mailto:office@event-consulting.ro
http://www.event-consulting.ro/

