
PROCES VERBAL 

Tnchelat astdtl, ZZ.09.Z0ZZ, cu ocatla Jedlntel membrllor Comltetulul National al 
Asoclatfel SRIM, o,vanltatd fn cadrul Congresulul National de Radio/ogle 11 lmaglstlc6 
Medlco/6. 

Pe ordinea de zi au fost dezbatute urmlltoarele: 

1. Prezentare raport de activitate al Comitetului Director ~I al Comitetului National 
SRIM 2021-2022; 

Raportul a fost avizat de clltre Comitetul National in unanimitate. 

2. Prezentare raport bilant financiar al Trezorierului SRIM 2021-2022; 

Raportul a fost avizat de catre Comitetul National in unanimitate. 

3. Stabilirea premiilor care vor fi acordate la sesiunile Junior, Postere ~i de lnteligenta 
Artificiala din cadrul Congresului National de Radiologie ~i lmagistica Medicala 2022; 

4. Stabilirea calendarului manifestarilor ~tiintifice care vor fi organizate in anul 2023; 

Calendarul a fost avizat de catre Comitetul National in unanimitate 

5. Propuneri de modificari ale statutului SRIM. 

Formulare existenta Formulare propusa 
15.9 Alegerile ~i hotararile importante, stabilite 15.9. Alegerile ~i hotararile importante, stabilite 
ca atare de Consiliul Director, Comitetul ca atare de Consiliul Director, Comitetul 
National sau Adunarea Generala, sunt realizate, National sau Adunarea GeneralaMe, pot fj 
respectiv luate, prin mijloace IT, la realizate, respectiv luate, SI prin mijloace IT, la 
distanta: po~ta electronica ~i/sau formulare on- distanta: po~ta electronica ~i/sau formulare on-
line. line. 
23.8 Hotararile importante (stabilite ca atare de 23.8 Hotararile importante (stabilite ca atare de 
catre Consiliul Director, Comitetul catre Consiliul Director, Comitetul National sau 
National sau Adunarea Generala) se realizeaza Adunarea Generala) se pot ADOPTA cu 
cu implicarea tuturor membrilor implicarea tuturor membrilor activi ai 
activi ai Comitetului National, prin mijloace IT, Comitetului National, SI prin mijloace IT, la 
la distanta (posta electronica, distanta (posta electronica, respectiv formulare 
respectiv formulare on-line). In acest caz, online). Tn acest caz, hotararile se iau in urma 
hotararile se iau in urma votului votului membrilor activi, cu majoritate simpla 
membrilor activi, cu majoritate simpla (jumatate plus unu) din numarul de voturi 
(jumatate plus unu) din numarul de voturi exprimate. 
exprimate. 
34.1. O persoana care a parcurs ciclul in 34.1. 0 persoana poate parcurge ciclul in 
functiile de Presedinte Ales, Presedinte in functiile de Presedinte Ales, Presedinte in 
Exercitiu si Presedinte in Retragere nu poate Exercitiu si Presedinte in Retragere de eel mult 
relua acest ciclu. doua ori, in mandate care sa nu fie succesive; 

intre expirarea mandatului de pre~edinte in 
retragere ~i o noua candidatura la functia de 
pre~edinte trebuie sa treaca eel putin doi ani 



Membrii Comltetulul National au aprobat in unanimltate supunerea la vot online a 
modificarilor statutare ~i legale pentru revizulrea statutului SRIM, in acest sens au hotarat 
convocarea Adunarii Extraordlnare a membrilor SRIM pentru valldarea rezultatului votului 
exprimat. 

In termen de 15 zile de la afisarea pe site-ul societatii a prezentului proces verbal va 
incepe procesul de votare, adunarea generala de validare a rezultatelor fiind anuntata la o 
data ulterioara. 

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces verbal. 

Pre~edinte in exercitiu: Prof. Univ. Dr. loana Andreea Gheonea 
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