
 

 

 

Imunoterapia Cancerului 

20 – 23 Februarie 2020 

 

1. TAXA DE PARTICIPARE 

Medici primari / specialiști 200 RON 

Medici rezidenți   100 RON 

Asistente     50 RON 

 

 Taxă de participare include: mapa cu materiale informative / acces la toate sesiunile 

stiințifice și la spațiul expozițional / mese de prânz, cine, coffee breaks / diploma de 

participare cu puncte EMC din partea CMR. 

 

 

 Taxa de participare se va achita in contul Asociației Oncohelp RO65 BTRL 0360 1205 6079 

78XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Timișoara. 

 

 

 Va rugăm sa specificați la detaliile plații urmatoarele: nume întreg, CNP, loc de muncă, oraș 

si calificarea Dv. (medic primar / specialist / resident sau asistenta) 

 

 

 Termenul limită de plată prin transfer bancar este data de 15 Februarie 2020. 

 

 

 

2. MODALITAȚI DE ÎNSCRIERE 
 

 Vă puteți înscrie prin e-mail la următoarele adrese: 

office@oncohelp.ro sau valeriu.boruga@oncohelp.ro 

 

 Validarea înscrierii se va efectua după plata taxei de participare si transmiterea pe e-mail a 

dovezii de plată, scanată sau a datelor de pe documentul de plată (nr. OP, nume plătitor, 

data plații, suma achitată) 

mailto:office@oncohelp.ro
mailto:valeriu.boruga@oncohelp.ro


 

 

3. CAZAREA 

Hotelurile agreate la care s-au obținut prețuri preferențiale sunt: 

 HOTEL TIMIȘOARA (http://hoteltimisoara.ro) – locația in care se va desfășura Conferința 

Tarif cameră single cu mic dejun 60 euro 

Tarif cameră dubla cu mic dejun 70 euro 

Persoana de contact: D-na Roxana Farcasescu, 0728 244048, office@hoteltimisoara.ro 

 HOTEL DELPACK (http://hotel-delpack.ro) – situat la 10 min. de  mers cu mașina de locația 

unde se vadesfășura Conferința 

Tarif cameră single cu mic dejun 40 euro 

Tarif camerădubla cu mic dejun 45 euro 

40 de camera disponibile 

Persoana de contact Dl. Lucian Grecu, 0726 026020, office@hotel-delpack.ro 

 

Pentru rezervarea camerelor vă rugăm să luați legătura cu persoanele de contact și să menționați 

“Conferința Oncohelp Winter School” pentru a beneficia de prețurile de mai sus. 

Recomandăm efectuarea rezervărilor inainte de 1 Februarie. 
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