
RAPORT DE ACTIVITATE  

AL CONDUCERII SRUMB IN PERIOADA 2010 – 2014 

OBIECTIVE PROPUSE ȘI ATINSE: 

 

 Susținerea financiară și prin toate mijloacele a revistei Medical 
Ultrasonography  

 Asigurarea reprezentării SRUMB la nivelul conducerii EFSUMB prin prof. Dr. 
Adrian Săftoiu (Membru în Bordul Editorial EJU) și  prof. Dr. Radu Badea 
(Membru în Comitetul Educațional EFSUMB). 

 Acoperirea anuala și integrală a obligatiilor SRUMB fata de EFSUMB  
 Implementarea sistemului de plata on-line pentru a facilita modalitatea de 

plată a cotizației anuale de membru (sistem implementat în 2013). 
 Relatii profesionale strinse si sustinerea sistematica a participării membrilor 

Soc. de Ultrasonografie din Moldova la manifestările organizate de SRUMB 
 Sustinerea manifestărilor anuale ale SRUMB la Tg. Mureș  (2011), Cluj Napoca 

(2012), Oradea (2013), Timisoara (2014) 
 Cresterea numărului de Centre de Formare acreditate de către Ministerul 

Sănătății prin includerea Centrului de Formare al UMF Tg. Mures 
 Modificarea Statului SRUMB în scopul simplificării luării deciziilor la nivelul 

Adunării Generale a membrilor SRUMB și restructurării folosind modelul 
european general acceptat e conducere cu mandat al presedintelui in funcție 
și ales pe o perioadă de max. 2 ani (cu implementare începând cu anul 2014) 

 Organizarea primului „Simpozion de educatie medicală folosind 
ultrasonografia” (Cluj Napoca, 2012) și a primului curs de ecografie adresat 
studenților la medicină (Cluj Napoca în 2012 cu continuare la Oradea, 2013 și 
Timisoara, 2014) 

 Sprijinirea tinerilor cercetători la congresele europene de ecografie la sesiunea 
Young Investigator Award ( în 2011 la Viena - dr. Simona Bota (Timișoara); în 
2012 la Madrid - dr. Mihai Socaciu (Cluj Napoca); în 2013 la Stuttgart - dr. 
Diana Feier (Cluj Napoca); în 2014 la Tel Aviv - dr. Attila Tamas (Cluj 
Napoca). 
 

OBIECTIVE PROPUSE DAR NEATINSE: 

 

 Cresterea numărului de membri 
 Reducerea cotizației de membru 
 Continuarea implementării stratificării practicii ultrasonografiei în România pe 

nivele de competență 
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