
 
 

 

 

Primul anunţ 
 

Stimaţi colegi , 

 

         Vă invităm cu deosebită plăcere să ne onoraţi cu participarea la lucrările celei de - A XXII-a 

CONFERINTE NATIONALE DE HEMATOLOGIE CLINICA SI  MEDICINA 

TRANSFUZIONALA  (cu participare internaţională) si A 9-a Zi a Hematologiei Balcanice care vor 

avea loc la SINAIA  - Complexul de Conferinţe "Internaţional" în perioada 16 - 19 octombrie 2014. 

 Deschiderea   conferinței va avea loc în data de 15 octombrie 2014, orele 20,00 la Hotel 

“Internaţional”. 

Secretariatul conferinței va funcţiona din data de 15 octombrie 2014, orele 17,00 la Hotel 

“Internaţional”. 

 

Tematica conferinței:     
- ACTUALITATI IN DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL BOLILOR HEMATOLOGICE; 

- INTERFERENTA BOLI HEMATOLOGICE – BOLI NEFROLOGICE; 

- ACTUALITATI  IN MEDICINA  TRANSFUZIONALA; 

- VARIA. 

 

 In cadrul conferintei, pe data de 17 octombrie 2014, se va desfasura a 9-a Zi a Hematologiei 

Balcanice / 9
th

 Balkan Hematology Day,  manifestare la care vor participa membrii ai societatilor de 

hematologie din tarile balcanice. 

 

 Sesiunea pentru asistentii medicali se va desfasura in data de 17 octombrie 2014, la Hotel New 

Montana, cu cazare incepand din data de 16 octombrie 2014. 

 

Taxa de participare 

 

Categorie Până la  1.08. 2014 După 1.08.2014 

Membri SRH*  350 RON 450 RON 

Non-membri SRH 400 RON 500 RON 

Medici rezidenţi,  250 RON 300 RON 

Asistenţi medicali 250 RON  300 RON 

Insoţitori** 350 RON 350 RON 

* Inregistrați până la 31 dec.2013, cu cotizația la zi (100/50 lei/an); inclusiv pe anul 2014. 
**Nu vor primi  mapa cu materialele congresului şi nici certificat de participare. 

  

Taxa de participare include : 

- accesul la lucrările conferinței; 
- accesul în zona de postere şi expoziţia specializată; 

- mapa cu documentele/ materialele conferinței; 
- prânz, pauza de cafea, cina; 

- certificat de participare (credite EMC)  

 

Societatea Română de Hematologie 
Sos.Fundeni, nr.258, Sector 2, 022328 - Bucureşti, România 

Tel: +40-21-275 05 91  Fax: +40-21-275 05 91 

e-mail: socromhem@yahoo.com;  www.srh.org.ro 

Cod IBAN: RO94RNCB0072049674870001;  

BCR Filiala Sector 1, Bucuresti; Cod fiscal: 8270794 

../


Taxele se pot depune : 

 în contul Societăţii Române de Hematologie: (Cod IBAN RO94 RNCB 0072 0496 7487 

0001,  deschis la Banca Comercială Română  - Filiala Sector 1 Bucureşti); Vă rugăm să 

menționați pe ordinul de plată numele dvs. şi “taxa conferinta”, respectiv “cotizație”; 
 la sediul Societăţii Române de Hematologie, Sos.Fundeni nr.258, cod 022328, Sector 2, 

Bucureşti; (Secția III - Hematologie, etaj IV – Institutul Clinic Fundeni); 

 persoanele înscrise în preziua conferinţei nu vor primi mapa şi  materialele conferinței). 
 

Membrii societăţii sunt rugaţi să achite  cotizaţia anuală  până la data de 1 august 2014, în contul SRH 

(vezi mai sus) sau la sediul societăţii. Cuantumul cotizației (include abonamentul la revista 
“Documenta Haematologica”) este : 

    - medici primari şi specialişti  100 RON/an 

    - medici rezidenţi     50 RON/an 

 

 Inregistrarea şi acceptarea lucrărilor la conferință devin valide odată cu primirea dovezii 

efectuării plăţii taxei de participare (şi a cotizaţiei de membru în cazul membrilor SRH). 

 

Admiterea la lucrarile conferintei si la programul social, se va face strict pe baza ecusonului de 

participant sau insotitor, la care vor fi atasate tichetele de masa. 

 

Vă rugăm să confirmaţi participarea Dvs., titlul lucrării şi autorii până la data de 

1 iunie 2014 (titlurile si autorii vor fi definitive) la adresa de e-mail: socromhem@yahoo.com, 

(Societatea Română de Hematologie, Sos.Fundeni nr.258, cod 022328, Sector 2, Bucureşti; Tel: 021-275 

05 91, Fax: 021-275 05 91;  Dr.Radu Niculescu – 0788306205). 

Rezumatele (în limba română şi în limba engleză) vor fi  trimise în format electronic la 

adresa de e-mail de mai sus, până la data de 15 august 2014. 
 

 Pentru cazare şi informaţii legate de cazare vă veţi adresa Firmei  ROMANIA TRAVEL PLUS (D-na 

Corina Violeta Olteanu); Tel: 021-230.42.82; Fax: 021-230.50.42; Mobil: 0723.810.215; e-mail: 

violeta@rotravelplus.com  

 

 

In speranţa că ne veţi onora cu prezenţa aşteptăm răspunsul dumneavoastră. 

 

 

   PRESEDINTE S.R.H.,             PRESEDINTE CONFERINTA, 

Prof.Dr.Anca Roxana Lupu                                   Prof.Dr.Galafteon Oltean 

                                                                                 
     

 SECRETAR S.R.H., 

      Dr.Radu Niculescu 

 

                                                                        


