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1. Raport asupra “ECR meets Romania” 

a. Preparative:  

- Standul Romaniei a fost construit si ornat in conformitate cu schema 
trimisa de catre secretariatul SRIM 

- Prezenta la stand a fost asigurata pe toata durata congresului de catre 
secretara SRIM, Flori Gudac, si de catre medii rezidenti: Enea 
Felicia, Velicu Dana, Creteanu Mihai, Vladescu Alexandra, Mihaescu 
Adela.  

- Materialele video promotionale despre Romania au rulat in 
permanenta, pe un laptop  

- Materialele promotionale tiparite au fost disponibile pe stand, in 
permanenta. 

- In perioada 1-3 martie, membrii Comitetului Director au invitat 
majoritatea conducatorilor board-ului european la stand si la sesiune 

- Inainte de deplasarea la Viena, in 28 februarie, am fost mandatat sa 
preiau atributiile presedintelui executiv al SRIM 

- In 3 martie, impreuna cu secretarul general, presedintele in retragere 
si trezorierul SRIM precum si cu Dr. M. Lesaru, am reformulat 
prezentarea SRIM in acord cu cele convenite cu Prof. Iana. 
Prezentarea este atasata.   

b. Ziua “ECR meets Romania” – 4 martie 2012. 

- Dimineata, secretarul general si secretara SRIM au distribuit 
materialele promotionale la stadurile celorlalte societati nationale. 

- Am invitat cei 12 presedinti participanti in comitetul de etica al ESR 
sa viziteze standul. 

- Pe podiumul din holul Austria Center a fost instalat atelierul 
maestrului Popa Popa’s. 



- Intre 10,30 – 12 s-a desfasurat sesiunea propriu-zisa, cu moderatori 
Lorenzo Bonomo (presedinte ECR) si Sorin Dudea (presedinte ales, 
delegat SRIM), avand urmatorul continut:  

1. Deschidere: Lorenzo Bonomo (presedinte ECR), Andras Palko 
(presedinte ESR) 

2. Introduction: Romanian Radiology: Past and Present – Sorin M. 
Dudea 

3. Hepatic nodules in cirrhosis – Ioana Lupescu 

4. Interlude: The Beginning of Romanian Radiology -  Mircea 
Buruian 

5. Interventional treatment in liver malignancies – Bogdan Popa 

6. Interlude: Ten Reasons to see Romania – Dragos Negru 

7. Imaging and guided biopsies in breast malignancies – Mihai 
Lesaru 

- Sala B, capacitate maxima 660 locuri, a fost aproape complet plina. 
Estimez audienta la cca. 600 participanti.  

- Niciunul dintre prezentatori nu a depasit timpul alocat (apreciere 
elogioasa a prof. Bonomo asupra punctualitatii) 

- La sfarsitul sesiunii, am primit, in numele SRIM, placheta si diploma 
ECR -  depuse la secretariatul SRIM 

- Evenimentul a fost foarte bine apreciat de catre participanti (prof. 
B.Kastler, D.Pickuth, N. Gourtsoyiannis, K.Szopinski, L.Bonomo, 
A.Palko, P.Parizel, JP.Pruvo, D. Balériaux, R.Manoliu). De 
asemenea, colegii din Romania care au participat au apreciat 
continutul valoros, structura inchegata si prezentarea de inalta tinuta, 
precum si calitatea limbii engleze vorbite. Pentru romani, senzatia 
generala a fost de multumire iar unii au vorbit chiar despre mandrie 
(colegi deja stabiliti si lucrand in Franta).    

- Evenimentul a fost prezentat intr-un articol al jurnalului ECR in ziua 
de luni, 5 martie (articol disponibil) 

- Apreciez in mod particular omniprezenta si implicarea in ziua 
Romaniei a conf. Barsesteanu, prezenta constanta a prof. Buruian si 
dr. Lesaru, eforturile prof. Zaharia, determinarea prof. Negru. 

- Un cuvant aparte de apreciere pentru efortul notabil, implicarea 
totala, prezenta calda si eficienta deosebita a conf. Lupescu.  



- Consider ca sesiunea a fost un succes al muncii unei echipe pentru 
care a contat, inainte de toate, reprezentarea Romaniei. 

- Sesiunea de entertainment oferita de maestrul Popa’s a fost foarte 
bine primita de participanti si de catre boardul ESR, coada s-a intins 
uneori pe zeci de metri si a fost nevoie de organizarea unor intrari 
speciale pentru VIP uri.  

- In dupa amiaza de 4 si in ziua de 5 martie, standul a fost in continuare 
deservit in permanenta si au fost distribuite materialele promotionale 
ramase.   

2. Sedinte administrative 

a. Sedinta Comitetului Executiv al ESR – sambata 3 martie –  

- A fost prezentat raportul financiar al exercitiului presedintelui ESR 

- ESR are structura tripla: asociatie, fundatie si SRL 

- Infiintarea ESR Board la Barcelona (managementul diplomei 
europene) 

b. Sedinta Subcomitetului de Etica  -  duminica 4 martie – 

- S-a hotarat elaborarea unui Cod de Etica al ESR 

- Codul urmeaza sa contina principii si reguli de etica 

- Nu vor fi prevazute masuri disciplinare specifice, ele urmand a fi 
lasate in seama societatilor nationale 

- Societatile nationale vor fi incurajate sa dezvolte coduri proprii de 
etica 

- Va fi folosit ca material de lucru al subcomitetului raportul elaborat 
de Prof. Sorin Dudea, pe baza codului de etica al ACR si al Societatii 
de Radiologie Interventionala. 

- In 2012 vor fi organizate cel putin 4 teleconferinte 

- Termenul limita al draftului pentru codul de etica – noembrie 2012 

- Pentru ECR 2013 se va organiza masa rotunda “What is clinical 
radiology?” 

c. Sedinta Comitetului de Organizare Profesionala, in comun cu delegatii Uniunii 
Europene a Medicilor Specialisti – duminica, 4 martie 

- UEMS desfasoara activitati de lobby la Consiliul Europei pentru 
apararea intereselor medicilor specialisti  



- UEMS a propus criterii de acreditare CME pentru manifestari 
internationale si recunoastere mutuala a creditelor cu societatile 
nationale 

- Raport al activitatii subcomitetului de etica (prezentat mai sus) 

- Raport al subcomitetului de management in radiologie (MIR) 

1. conferinta anuala MIR – 2012 – 10- 12 oct Milano 

2. junior course asociat conferintei 

3. winter course cu training individual pentru participanti (e-
health, negociere, comunicare, managementul crizei, al 
riscurilor, al echipei etc) 

- Raport al grupului de lucru pentru ecografie  

1. recastigarea ecografiei de catre radiologi, cursuri la ECR, la 
MIR, standarde, promovarea sonografistilor (tehnician de 
ecografie) 

- Afaceri europene 

1. directiva privind aplicarea unor limitari profesionale ale 
utilizarii RM -  este doar amanata aplicarea, nu s-a reusit 
schimbarea continutului 

2. modernizarea Directivei 2005/36/EC privind recunosterea 
profesiilor  -  punctul de vedere al ESR este ca durata e 
pregatire in radiologie sa fie de 5 ani (atentie pentru Romania!). 

3. introducerea unui card profesional european – voluntar in prima 
etapa – pentru recunoasterea automata inclusiv a celor 7 profesii 
reglementate special 

4. propunerea de modificare a denumirii specialitatii – la nivel 
european – din “diagnostic radiology” in “radiology” (atentie 
pentru Romania cu denumirea radiologie – imagistica 
medicala…) 

5. durata pregatirii pentru specialitate trebuie sa fie de minimum 5 
ani. 

- diploma Europeana de radiologie  

1. poate fi luata doar de cei care au pregatire minima de 5 ani. 

2. diploma europeana de radiologie nu este obligatorie  - pot fi 
incheiate conventii cu societati nationale pentru recunoasterea 
diplomei EU de catre autoritatile nationale ca echivalent al 



examenului de specialitate pentru cetatenii acelei tari (realizat in 
Polonia) –  

3. demers sprijinit de catre UEMS 

- propunei pentru noi membri ai POC – de trimis la Ilse Gaisbauer 

d. Adunarea Generala – luni , 5 martie 

- Raportul presedintelui 

- Raportul financiar anual 

- Confirmarea comisiei de audit 

- Ratificarea membrilor de onoare 

- Aprobarea unor amendamente la statutul ESR 

- Anuntarea rezultatelor votului electronic 

- Prezentarea noului presedinte ESR 

- Prezentarea noului presedinte ECR 

 

 

Intocmit: Prof. dr. Sorin Dudea, la 12 martie 2012.  

 

 

 

 

 

 


