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THE 3rd ROMANIAN IAN DONALD COURSE

The  Ian Donald School is designed to address the needs 
of a clinician who has some experience in diagnostic ul-
trasound but needs an additional knowledge and prac-
tice in recent sonographic developments both in obstet-
rics and gynecology.
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Multiple pregnancy
Fetal heart 

1300  –  1800 primire participanți și distribuire materiale 
Școala ian Donald și congres armp 
Secretariatul se află la sediul FSega Cluj-Napoca
Str. Teodor Mihali, nr. 58-60

MARți, 30 iunie



THE 3rd ROMANIAN IAN DONALD COURSE

830 – 1030 sesiune plenară

1030 – 1100 pauză de cafea

1100 – 1300  sesiune plenară

1300 – 1330  simpozion tematic

1330 – 1430  pauză de prânz

1430  – 1630 sesiune plenă

1600 – 1630 pauză de cafea

1630 – 1830  sesiune plenară

MieRCuRi, 1 iulie
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   830 – 1030   sesiune plenară

1030 – 1100  pauză de cafea

1100 – 1300  sesiune plenară

1300 – 1330  simpozion tematic

1330 – 1430  pauză de prânz

1430  – 1630  sesiune plenă

1600  –  1630  pauză de cafea

1630 – 1830  sesiune plenară

2030  cocktail la restaurantul casino

Joi, 2 iulie
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Anunțul  2

Diabetul și sarcina

al VIII-lea Congres națIonal 
de medICInă perInatală

Cluj-napoca 3 - 4 iulie 2009
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al Viii-lea congres național  de meDicină perinatală

 Vicepreședinți
petrache Vârtej 
silvia stoicescu

Secretar
maria stamatin

 
Trezorier

Daniel mureșan

COMITETul EXECuTIV

Florin stamatian
 Președinte

Dimitrie pelinescu onciul 
Ex Președinte

asociația română de medicină perinatală
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COMITETul OrgAnIzATOrIC

Florin stamatian Președinte
nicolae Hâncu  Copreședinte

gabriela caracostea
gheorghe cruciat

romeo micu
clara mironiuc
Daniel mureșan

Dan ona
mariana pușcas
gabriela roman
augustin roșca

Dorina Vinți

COMITETul șTIInțIfIC

nicolae cernea
radu licHiarDopol

silvia stoicescu
bela szabo

Vlad tică
gabriela zaHarie

SECrETArIAT șTIInțIfIC

Dan boitor
tunde KoVacs

ioana rotar
claudia someșFălean

mihai surcel

al Viii-lea congres național  de meDicină perinatală
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TEMATICA

Diabetul și sarcina

InVITAțI

Dinu albu

Virgil ancăr

Dumitru anastasiu

gabriel bănceanu

ștefan buțureanu

rosa corcoy  (spania)

Doru crăiuț

nicolae Hâncu

Decebal HuDiță

alberto de leiVa (spania)

ivona lupașcu

bogdan marinescu

elisabeth matHiesen (Danemarca)

ion munteanu

Kypros nicolaiDes (anglia)

mircea onoFriescu

Dimitrie pelinescu onciul

Florentina pricop

mihai pricop

gian carlo di renzo (italia)

gabriela roman

adrian stretean

Vlad tică

petrache Vârtej

ioan andrei Vereșiu

radu VlăDăreanu

gabriela zaHarie
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secretariat 0900 - 1800

primire participanți și distribuire materiale Congres armp 
secretariatul se află la sediul Fsega cluj-napoca, str. teodor mihali,  
nr. 58-60

Welcome cocktail  2030 - Cocktail la restaurantul Casino

program preliminar

jOI, 2 iulie

al Viii-lea congres național  de meDicină perinatală

VInErI, 3 iulie

   830 – 1030  sesiune plenară

1030 – 1100  pauză de cafea

1100 – 1300 sesiune plenară

1300 – 1330  simpozion tematic

1330 – 1430  pauză de prînz

1430 – 1600  sesiune plenară

1600  –  1630  pauză de cafea

1630 – 1830  sesiune plenară

1830  –  1900  sesiune poster
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al Viii-lea congres național  de meDicină perinatală

   830 – 1030 sesiune plenară

1030 – 1100  pauză de cafea

1100 – 1300  sesiune plenară

1300 – 1330  simpozion tematic

1330 – 1430   pauză de prînz

1430 – 1600  sesiune plenară

1600 – 1630  pauză de cafea

1630 – 1830   sesiune plenară

1830 – 1900   adunare generală armp

2030  cină festivă

SÂMBĂTĂ, 4 iulie
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InfOrMAțII EDITOrIAlE

pentru toate tipurile de prezentări, participanţii sunt rugaţi să trimită 
rezumatele şi lucrările in extenso, în română, cu bibliografie, conform 
următoarelor instrucţiuni: 

Deoarece numărul de lucrări prezentate oral este limitat, comitetul 
științific le va selecta, iar celelalte vor fi prezentate la sesiunea de postere. 
schimbarea opțiunii de prezentare de către comitetul științific va fi comunicată 
primului autor până la data de 19 iunie 2009.

timp de prezentare:  - referat 20 de minute
     - lucrare 8 minute

prezentarea lucrărilor selectate pentru susţinere orală se va efectua în 
format digital (power point). 

textul integral va fi redactat în română, în microsoft Word, cu caractere 
times new roman, font 10, la spaţiu de un rând. nu se vor folosi caractere bol-
date sau italice. titlul va fi editat cu majuscule. 

 
numele autorului: prima literă cu majuscule (ex. gheorghe smith), iar în 

cazul mai multor autori cu sublinierea numelui celui care va prezenta.
 
rezumatul va fi concis, nu va depăşi 250 de cuvinte şi va cuprinde 

următoarea structură: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii. 

procesarea lucrărilor pentru publicare în volumul de rezumate este 
condiţionată de achitarea taxei de participare a primului autor. 

 
lucrările vor fi trimise în rezumat până la data de 31 mai 2009, în formă 

electronică, la adresa de e-mail: ktundee@yahoo.com

l  Vă rugăm să transmiteți adresa de e-mail, număr de telefon și fax 
pentru corespondența ulterioară.

al Viii-lea congres național  de meDicină perinatală



d
Ia

b
et

u
l 

și
 s

a
rC

In
a

al Viii-lea congres național  de meDicină perinatală

InfOrMAțII gEnErAlE

locația: lucrările școlii ian Donald și congresul armp  vor avea loc în 
sediul Facultății de științe economice și gestiunea afacerii a universității babeș-
bolyai cluj napoca, Fsega , str. teodor mihali, nr. 58-60.

limba oficială la cursul ian Donald este limba engleză;
la congresul armp este limba română și limba engleză.

deschiderea oficială a lucrărilor va avea loc la restaurantul casino din 
parcul central, la Welcome cocktail, în data de 02 iulie 2009 la orele 2030.

secretariatul  se va afla în holul central al Fsega  și va fi deschis începând 
de marţi, 30 iunie 2009, ora 1300. aici se vor distribui materialele aferente celor 
două evenimente.

taxa participare: 

medici primari 

medici specialiști

Şcoala ian Donald 
congres armp
ambele

înainte de 30 aprilie

120 euro
70 euro

150 euro

înainte de 26 iunie

140 euro
90 euro

180 euro

pe loc

170 euro
120 euro
240 euro

medici rezidenți

Şcoala ian Donald 
congres armp
ambele

 
înainte de 30 aprilie

80 euro
50 euro

100 euro

înainte de 26 iunie

100 euro
70 euro

140 euro

pe loc

130 euro
90 euro

190 euro

efectuarea plății (în ronla cursul bnr)

efectuarea plății (în ronla cursul bnr)

Important:
se acordă Credite emC și diplome de participare separat pentru fiecare 
manifestare, respectiv diplomă de Curs "Ian donald" și diplomă de 
participare Congres.
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al Viii-lea congres național  de meDicină perinatală

taxa de înregistrare include:

mapa personalizată, ecuson, diplomă/ diplome•	
Volum de rezumate•	
participarea la lucrările științifice•	
cocktail de bun venit•	
prânzul și coffee break•	

plata taxelor se poate efectua prin virament bancar sau depunere nu-
merar la sediul unei agenții bancare unicredit-țiriac, în contul firmei organiza-
toare:

D’avantage consult ro16664773
unicredit țiriac bank - Filiala cluj
ro65 bacX 0000 0004 3112 3310

Vă rugăm să specificaţi în detaliile ordinului de plată sau depunere, nu-
mele participanţilor pentru care achitaţi taxa de participare. Vă rugăm să ne 
transmiteţi ulterior prin e-mail sau fax dovada plăţii împreună cu detaliile fiscale 
ale plătitorului (cod numeric personal pentru persoanele fizice sau codul unic 
de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice). sumele aferente plăţii trebuie 
să figureze în contul firmei organizatoare înaintea datei de 01.07.2009. În cazul 
plăţii pe loc, nu garantăm primirea mapei și a celorlalte materiale de congres. 

În conformitate cu informările băncii naţionale a româniei, vă recoman-
dăm să evitaţi efectuarea plăţilor cash direct la sediul lucrărilor și să optaţi pen-
tru siguranţa plăţilor prin virament bancar sau depunere numerar la casieriile 
unicredit țiriac bank.

Pentru orice detalii sau informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la:
Tel : 0746 50 20 44

e-mail:  consult@davantage.ro
fax: 0264 48 37 49

www.sogr.ro
www.medicinaperinatala.ro

www.davantage.ro
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CAzArE

organizatorii conferinței au rezervat pentru participanții la școala ian 
Donald și congresul armp,  camere în hoteluri de diferite categorii, conform lis-
tei alăturate, ce va fi disponibilă și pe website. În conformitate cu cererea Dum-
neavoastră, vom asigura cazarea în ordinea înscrierii.

prOgrAM SOCIAl
Vizitare salina turda 90 ron / persoană – în 03.07.2009, ora 1000. tariful 

include autocar, ghid, bilet de intrare și prânzul, care va fi servit la un restaurant 
cu specific tradiţional românesc din turda. temperatura în salină: 100c – 120c, se 
recomandă îmbrăcăminte adecvată.

Cina festivă: 180 ron/ persoană –  în data de 04.07.2009, ora 2000  (rezer-
vări în ordinea înscrierilor, în limita celor 200 de locuri disponibile).

Clubbing night 50 ron / persoana - 3 iulie seara,  ora 2200 la clubul obsession  
(include tarif intrare + 1 bon valoric pentru consum).

agape
belvedere
onix
tullip inn

ary
capitol
capitolina
confort
Delaf
Fullton
meteor
onix

meridian
sport

4
4 
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

2 
2

240
285
300
320

350
180
205
220
180
200
174
200

155
180

270
350
350
360

410
210
255
260
210
265
200
290

180
230

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-
-
✔

✔

✔

✔

-

-
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-
✔

✔

✔

Hotel stele single/ 
ron noapte

Dublă/ 
ron noapte climatizare parcări*

legenda tabel:
*parcare proprie  (în limita locurilor disponibile, cu plata la recepție)

preț pe cameră
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pe baza solicitărilor dumneavoastră este generată o rezervare de servicii 
ce trebuie achitate în maximum 10 zile de la data emiterii acesteia. 

pentru a avea toate informațiile necesare rezervărilor Dumneavoastră, orga-
nizatorii vă roagă să completați formularul de înscriere alăturat, postat și pe website 
și să-l transmiteți prin fax (0264 483749) sau e-mail (consult@davantage.ro) împre-
ună cu ordinul de plată  (în copie) a taxei de participare la conferință.

al Viii-lea congres național  de medicină perinatală

obiective:

1   seDiul  Fsega  2 1   
2 restaurantul casino
3  iulius mall
4   gara cluj napoca
5   aeroportul cluj

Hoteluri:

11  agape  
12  belvedere  
13  onix
14  tullip inn
15  capitol
16  capitolina
17  confort

18  Delaf
19 Fullton
20  meteor
21  meridian
22  sport
23  ary


	1ian donald
	2brosura congres

