
Federaţia Română de Diabet, Boli de Nutriţie şi Metabolism anunţă lansarea 

proiectului susţinut cu sprijinul companiei Eli Lilly România „Bursele EASD – 

Barcelona 2019”.  
 

În cadrul acestui proiect, FRD va acorda 10 burse pentru participarea la cel de-al 55-lea 

Congres al Societăţii Europene de Diabet, 16 – 20 septembrie 2019, Barcelona. Se vor asigura 

costurile taxei de înscriere, transportul, precum şi cazarea.  

Federaţia Română de Diabet, Boli de Nutriţie şi Metabolism (FRDNBM) doreşte să 

stimuleze şi să promoveze interesul pentru cercetarea preclinică şi clinică în rândul medicilor. 

 

Pentru a se înscrie în procesul de selecţie al dosarelor candidaţii trebuie să depună online 

(la adresa contact@federatiaromanadiabet.ro) următoarele acte: 

1. CV scurt limba română ( maximum 1 pagină A4).  

2. Cerere de înscriere la bursa pentru participare la EASD 2019, care să conţină şi datele 

de contact – telefon şi adresă electronică.  

3. Declaraţie că nu a mai beneficiat/nu va beneficia (în baza informaţiilor din momentul 

depunerii) în cursul anului 2019 de sprijin financiar din partea Federației sau a Societăţii 

Române de Diabet.  

 

Precizare. Se vor lua în considerare următoarele criterii pentru alegerea bursierilor (criteriile 

nu sunt obligatorii – constituie avantaje): 

1.Lucrare admisă la EASD  

2.Lucrări admise/prezentate la congresele SRDNBM și FRDNBM – în ultimii doi ani  

3.Trei articole trimise și acceptate pentru publicarea pe site-ul FRDNBM (teme de 

educație terapeutică pentru persoanele cu diabet zaharat, obezitate, dislipidemii) 

4.Doctoranzi în domeniul specialității de diabet, nutriție, boli metabolice 

 

Dosarele vor fi analizate de către Conducerea FRDNBM.  

Termenul limită de depunere al dosarelor: 30 aprilie 2019.  

Termenul limită de anunţare a bursanţilor: 30 mai 2019. 

 

Mențiune. Participanții care vor beneficia de bursele FRDNBM pentru a participa la  

Congresul EASD vor scrie câte un rezumat extins al temelor discutate/prezentate în cadrul 

congresului. Materialele vor fi publicate pe site-ul FRDNBM. În acest mod, toți colegii 

diabetologi vor beneficia de noutățile prezentate la Congresul EASD. 

 

 

Prof. Dr. Gabriela Roman  

Președinte FRDNBM 

 


