
 

 

Stimați Moderatori, 
 

 
Vă mulțumim pentru disponibilitatea dvs. de a modera sesiunile Congresului Național de Endocrinologie. 
 
În vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor, vă rugăm să luați în considerare următoarele 
aspecte: 

Declarația de interes 
 
Vă reamintim că declarația de interes a lectorilor trebuie să fie indicată în primul slide al prezentării. 
 

În timpul sesiunii de prezentări 
 

Moderatorii contribuie la buna desfășurare a sesiunii asigurându-se că vorbitorii se încadrează în timp 
și încurajând discuțiile și interacțiunea dintre lectori și audiență. Vă rugăm să păstrați cu strictețe 
timpul alocat fiecărui lector în parte. Un ceas indică timpul rămas pentru fiecare prezentare.                 
Vă anunțăm că la depășirea timpului acordat va fi emis un semnal sonor de avertizare. 
 
Moderatorii trebuie: 

• Să fie disponibili pe întreaga durată a sesiunii 
• Să modereze discuțiile  
• Să livreze concluziile 
• Să informeze lectorii și audiența de modul de desfăsurare a sesiunii (curs precongres, pro/contra, 

discuții în panel etc.) 
 
Vă rugăm să țineți cont de instrucțiunile dedicate sesiunilor (cu VOT) și funcției ÎNTREBĂRI 
INTERACTIVE din aplicația SRE2019. 
 
Interfața de moderare: Laptopul instalat la prezidiu oferă acces la interfața de moderare a funcțiilor 
ÎNTREBARE și VOTEAZĂ ale aplicației de congres. Aceste funcții sunt explicate participanților în filmul 
care rulează înainte de începerea sesiunii.   
 
Moderatorii sunt invitați să încurajeze audiența să pună întrebări și să voteze și pot face ei înșiși aceste 
lucruri folosind propriile smartphone-uri.  
 
Secretariatul vă va asista în orice problemă tehnică sau administrativă. 
 
Vă  mulțumim! 
 
Comitetul de Organizare 

 
 
 



 

 

Distinguished Chairpersons, 
 

 
Thank you for your willingness to moderate this session of the National Congress of Endocrinology. 
 
In order to conduct the session in optimum conditions, please consider the following: 

 
Declaration of interest 

 
Please note that the declaration of interest of the lecturers should be indicated in the first slide of the 
presentation. 

       During the session 
 

Chairpersons contribute to the good performance of the session by ensuring that the speakers fit in 
time and encourage discussions and interaction between the speakers and the audience. Kindly keep to 
the allotted time. A clock shows the remaining time for each presentation. Please note that at the end 
of the allotted time there will be a warning sound effect. 
 
Chairpersons: 
• Must be available for the entire duration of the session 
• Moderate the session and organize discussions 
• Deliver concluding remarks  
• Inform speakers and the audience on the type of session ongoing (pre-congress curse, pros / cons, 
panel discussions, etc.) 
 
Please keep in mind the instructions for sessions (with VOTE)  and the INTERACTIVE QUESTIONS from 
the SRE2019 congress application. 
 
Chairperson Interface: The laptop at the presidium gives acces to the Chaipersons Interface to moderate 
ASK and VOTE feature in the congress app. These features are explained to participants in the video 
presented before the begining of the session. 
 
Chairpersons should encourage the audience to ask questions and to participate in the votes and can 
participate themselves via their own mobile device. 

 
The secretariat will assist you in any technical  or administrative issue.  
 
Thank you! 
 
The Organizing Committee 

 


