
 
 

www.congresoncologie.ro 

Congresul National de 

Oncologie Medicala si Radioterapie 

03 – 05 noiembrie 2016, Bucuresti, Hotel Crowne Plaza 

 
 
 
Informatii inscriere: 

CONTACT  
Toate întrebarile legate de procesul de admitere al abstractelor, deliberările Comitetului Științific 
admiterea/programarea comunicărilor științifice ale participanților precum și 
admiterea/modalitatea de expunere a posterelor vor fi adresate Secretariatului Științific al 
Conferinței. Toate informaţiile şi detaliile pot fi accesate pe site-ul Societăţii de Radioterapie şi 
Oncologie Medicală la link-ul www.srrom.ro. 
 
Secretariat Știintific:  
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă"  
Adresa: Strada Republicii 34-36, Cluj-Napoca 400015 
Fax: 0264450667  
E-mail: srrom@iocn.ro  
 
Operator Congres: 
SC Business Travel Turism SRL 
Adresa: Aleea Alexandru 9A, Sector 1, Bucureşti 
Tel: 021/231.56.15; Fax: 021/3126708 
E-mail: congresoncologie@businesstravel.ro 
 
TAXE DE PARTICIPARE: 
Pana la 1 octombrie 2016 
- Medici specialiști/ primary membri ai SRR/ SRROM*:  400 lei, non-membri SRR/SRROM 500 lei 
  * cu cotizaţia la zi 
- Rezidenți și medici pensionari: 150 lei 
- Fizicieni, biologi, chimişti, informaticieni 120 lei 
- Asistenți medicali: 120 lei 
Dupa 1 octombrie 2016  
- Medici specialiști/ primari: 600 lei 
- Rezidenți și medici pensionari: 350 lei 
- Fizicieni, biologi, chimişti, informaticieni 320 lei 
- Asistenți medicali: 320 lei 
On site 
- Medici specialiști: 700 lei 
- Rezidenți și medici pensionari: 450 lei 
- Fizicieni, biologi, chimişti, informaticieni 420 lei 
- Asistenți medicali: 420 lei 
 
Taxa de înregistrare participant include: acces la manifestările științifice, acces în zona de postere, 
accesul la expoziția medicală specializată, acces la ceremonia de deschidere, certificat de 
participare precum şi prânzul/ gusare/cafea din pauzele Congrselui in zilele de 4 si 5 Nov. 
 
 
 



 
 

www.congresoncologie.ro 

Congresul National de 

Oncologie Medicala si Radioterapie 

03 – 05 noiembrie 2016, Bucuresti, Hotel Crowne Plaza 

 
Taxa de înregistrare poate fi plătită în contul Federaţiei Societăţilor Romȃne de Cancer, cont IBAN 
RO83 BTRL RONC RT02 1252 0701, deschis la Banca Transilvania, sucursala Cluj. Trebuie să 
specificați pe toate documentele de plată numele și prenumele participantului pentru care se 
efectueaza plata taxei de înregistrare și de asemenea trebuie în mod expres menționat ce 
semnifică plata efectuată (ex: Taxa înregistrare congres 2016 - Ion Popescu). Toate comisioanele 
bancare sunt în responsabilitatea plătitorului și trebuie achitate suplimentar taxei de înregistrare. 
 
Metode de înregistrare: 
- direct pe website-ul congresului www.congresoncologie.ro 
- prin e-mail pe adresa operatorului de conferință: congresoncologie@businesstravel.ro 

 
Înregistrările sunt valide doar dacă formularele de înregistrare completate sunt însoțite de copie 
după documentele de plată către operatorul congresului. 
 

Data limită a trimiterii/ înregistrării prezentărilor originale/ rezumate 
este 1 OCT 2016. 
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