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Stimați colegi, 

Este o mare bucurie și onoare să vă invităm în numele Comitetului de 

Organizare la cea de a III-a Conferință Internațională Româno - Maghiară de 

Pneumologie.  

După întâlnirea de succes de la Miercurea Ciuc (România - 2007) și de la Szeged 

(Ungaria - 2010) Conferința Internațională Româno - Maghiară de Pneumologie va 

avea loc la Sovata, Hotel Danubius, în perioada 13 - 15 martie 2015. 

     Vă așteptăm cu drag, 

 

   Coordonatorii Conferinței  

   Prof. dr. Gabriela Jimborean              Prof. dr. Florin Mihălțan             Lector dr. Ianosi Edith Simona 

      Președintele Comitetului                        Președintele SRP                          Președintele Comitetului de 

              Științific al SRP                        Organizare al Conferinței  

Invitație 



 

 

 

 

 

 

 

SOCIETATEA  ROMÂNĂ  DE  PNEUMOLOGIE 

SOCIETATEA  MAGHIARĂ  DE  PNEUMOLOGIE 

UMF  TG MUREȘ -  DISCIPLINA DE PNEUMOLOGIE, CL. PNEUMOLOGIE TG. MUREȘ 

 

Comitet de organizare 

Președintele Comitetului – Ș.l. dr. Edith Simona Ianosi 

Prof. dr. Florin Mihălțan – Președintele SRP 

Prof. dr. Gabriela Jimborean – Președintele Comitetului Științific al SRP 

Prof. dr. Ruxandra Ulmeanu – Directorul Școlii Societății Române de Pneumologie 

Membri – dr. Alexandra Comes, dr. Istvan Dombi, asist med. Georgeta Kerekes, Secretar-Farkas Emilia, dr. 

Grigorescu Gabriel, dr. Dana Morar, dr. Gabor Marinela, dr. Corina Budin, dr.Corina Mărginean, dr. Gliga 

Felicia, dr. Pribac Ioan, dr. Grinea Ioan, dr. Bunus Paul, asist. med. Cristina Szabo, asist. med. Chețeg Adina 

  

Organizatori 



 

 
 

Perioada de desfășurare a Conferinței – 13 -15 martie 2015 

Locație  - Sovata, Hotel Danubius 
 

PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC SCURT 
 
Vineri, 13 martie 2015  

13.30 - 14.00  - Înregistrarea participanților 
14:00 - 14:30 - Deschiderea Conferinței  
14.30 - 18.30  - Sesiuni științifice orale 
20.00 - Welcome cocktail 

Sâmbătă, 14 Martie 2015 
09:30 - 13:30  - Sesiuni științifice orale 
13.30 - Pauză de prânz 
14.30 - 19.00  Program social: vizitarea Salinei Praid 
20.00 - Cina festivă  

Duminică, 15 Martie  - Program social  - drumeții în stațiunea Sovata, piscină; vizitarea 
orașului Tg. Mureș 
 
Limba oficială a Conferinței - Engleză (traducere în Română sau Maghiară la cerere) 
  
Credite EMC (Colegiul Medicilor din România) și Diplome de participare 
  

Informații generale 



 

 

 

 

 

• Actualități în bolile obstructive cronice BPOC, astm bronșic 

• Actualități în bronșiectazii 

• Programul UMF Tg. Mureș, Disciplina Pneumologie – ”Unități de  

    învățământ fără fumat” 

• Actualități în lupta antifumat și de renunțare la fumat 

• Depistarea precoce a cancerului bronhopulmonar - screening 

• Aspecte practice privind managementul patologiei respiratorii din timpul 

somnului din România 

• Patologia pleurală 

• Echografia toracică 

• Actualități în tuberculoză și în infecțiile de tract respirator inferior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenii de interes 



 

 
 

Rezumatele vor fi trimise pe adresele 
ianosi_edith70@yahoo.com 
gabriela.jimborean275@gmail.com 
office@srp.ro 

 

Termenul limită de trimitere a rezumatelor – 20 februarie 2015 
 
Rezumatele acceptate vor fi incluse pe un CD  care va beneficia de ISBN 
 

Rezumatele vor fi evaluate de către Comitetul științific iar rezultatul evaluării va fi 
transmis în timp scurt (între 20 februarie și 1 martie) prin e-mail persoanei care l-a 
trimis pentru prezentare orală. 
 
Președintele Comitetului de Organizare și persoană de contact  - Ș. L. dr.  Edith 
Simona Ianosi (tel. 0741633466, e–mail ianosi_edith70@yahoo.com) 
Operator Servicii Conferință – economist secretar SRP – Farcaș Gisela (tel./fax  
   0213374460, e–mail office@srp.ro) 
Programul final al Conferinței va fi afișat pe site - ul  SRP  (deadline - 1 martie)   
 
 

Rezumate 

mailto:ianosi_edith70@yahoo.com
mailto:gabriela.jimborean275@gmail.com
mailto:office@srp.ro
mailto:office@srp.ro


 

Instrucțiuni pentru redactarea rezumatelor 

și prezentarea orală a lucrărilor 

• Comunicările vor fi orale, în plen, cu expunere de max. 10 minute (pentru a 
da posibilitate de prezentare atât invitaților străini cât și celor din România) + 
2 -3 minute discuții 

• Lucrările acceptate de către Comitetul Științific vor fi incluse în Programul 
Final de prezentări orale (anunț până în 1 martie 2015) 

• Cel puțin  unul dintre autori trebuie să aibă înscriere validată prin plata taxei 
de participare până în 20 februarie 2015  

• Rezumatele vor fi trimise numai în limba ENGLEZĂ 
• TEXTUL REZUMATULUI nu trebuie să depășească 300 cuvinte (fără titlu și 

autori) 
• Nu se vor folosi abrevieri, tabele sau figuri, reclame sau denumiri comerciale 

ale unor produse farmaceutice sau dispozitive medicale 
• Vă rog să acordați o atenție deosebită gramaticii deoarece textul va fi 

publicat așa cum va fi trimis 
• Se va obține acordul tuturor autorilor pentru prezentare și publicare 
• Lucrările originale, valoroase pot fi ulterior trimise Revistei Pneumologia 

pentru publicare în extenso  



Înregistrare  
Participarea la sesiunile științifice ale conferinței este GRATUITĂ și deschisă tuturor colegilor. 
 
Totuși, participanţii şi însoţitorii acestora sunt rugaţi să se înregistreze din timp prin completarea 
formularului de înscriere disponibil pe pagina de internet a SRP, www.srp.ro.  
 
Înregistrarea participanților se efectuează în baza completării  formularului de înscriere și 
transmiterea acestuia pe fax la numărul 021.337.44.60  sau  scanat, pe e-mail la adresa 
office@srp.ro. 

Pentru participanţii la Conferință au fost rezervate camere de diferite categorii la tarife 
preferenţiale. 
Participanţii şi însoţitorii sunt rugaţi să-şi rezerve cazarea folosind formularul de înscriere. 

Cazare 

Activități sociale 

Vineri, 13 martie 2015 Sâmbătă, 14 martie 2015 Taxa 
Welcome cocktail (bufet)   75 lei/ persoană 

  Dejun  (bufet) 75 lei/ persoană 
  Cina festivă 100 lei/ persoană 
    

Participanţii la Conferință și însoțitorii acestora au acces la următoarele activități: 

http://www.srp.ro/
mailto:office@srp.ro


 

Contact 

 

Societatea Română de Pneumologie 

 Gisela Farcaș 

 Şos. Viilor 90, sector 5, Bucureşti 050159 
Tel. / Fax: 021 337 4460 

 M: 0728060285 

 E-mail: office@srp.ro  

 Website: www.srp.ro  

mailto:office@srp.ro
mailto:office@srp.ro
http://www.srp.ro/

