GRUPUL DE RADIOLOGIE PEDIATRICA
AL SOCIETATII DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA DIN ROMANIA

(G.R.P.-S.R.I.M.)
www.radiologie-pediatrica.ro

contact@radiologie-pediatrica.ro

STATUTUL (Actualizare 2018)
Grupului de radiologie pediatrica (GRP)
al Societatii de radiologie si imagistica medicala din Romania (SRIM)
Art.1 Constituirea grupului si obiectivele acestuia
GRP a luat fiinta pe data de 16 august 2006 iar adunarea constitutiva s-a tinut pe 29 septembrie
2006, in timpul congresului SRIM; tot atunci, Comitetul national al SRIM a si aprobat infiintarea
grupului.
Statutul GRP a fost aprobat prin votul electronic al membrilor GRP, in septembrie-octombrie
2015, iar in iunie-iulie 2018 au fost aprobate modificari ale acestuia. Comitetul national al SRIM a votat
favorabil acest statut in martie 2019.
GRP este o asociere fara personalitate juridica, constituita in cadrul SRIM si in conformitate cu
statutul SRIM, ce reuneste membrii SRIM care lucreaza exclusiv sau preponderent in radiologie
pediatrica, au un interes particular in radiopediatrie sau dedica o parte din timp acesteia si isi exprima
voluntar adeziunea la grup.
Obiectivele GRP:
a. promovarea radioimagisticii pediatrice in cadrul SRIM, in mediile profesionale medicale si
conexe, in mijloacele de informare, in societate;
b. strangerea legaturilor dintre membrii grupului;
c. asigurarea unei interfete cu alte structuri profesionale inrudite, precum si cu grupuri si societati
similare din alte tari sau internationale;
d. implicarea in raport cu structurile profesionale, administrative si de reglementare in aspectele
care privesc activitatea membrilor grupului;
e. dezvoltarea si modernizarea pe baze stiintifice a practicii curente din imagistica pediatrica.
Art.2 Membrii grupului
Pot fi membri ai GRP persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a. sunt membri activi ai SRIM in conditiile statuate de societate (publicate pe www.srimr.ro),
respectiv: sunt specialisti/profesionisti cu activitate in radiologie-imagistica medicala, sunt de
acord cu statutul SRIM, au completat formularul de adeziune SRIM postat pe www.srimr.ro si
platesc cotizatia de membru SRIM;
b. sunt de acord cu statutul GRP;
c. au completat formularul de adeziune GRP postat pe www.radiologie-pediatrica.ro;
d. platesc cotizatia GRP in conformitate cu prezentul statut;
e. desfasoara activitate in radio-imagistica pediatrica sau au un interes particular in acest
domeniu.
Membrii GRP au urmatoarele drepturi:
a. sa isi exprime punctul de vedere si votul cu privire la toate hotararile grupului, in conditiile
stabilite prin statut;
b. sa beneficieze de toate facilitatile platformei www.radiologie-pediatrica.ro;
c. sa aleaga si sa fie alesi in comitetul de conducere al grupului sau cenzor;
d. sa fie informati despre toate activitatile grupului si ale comitetului acestuia;
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e. sa participe la activitatile organizate de grup, beneficiind de facilitatile stabilite pentru membri.
Membrii GRP au urmatoarele obligatii:
a. sa isi actualizeze datele (profilul) pe www.radiologie-pediatrica.ro si in mod particular datele
de contact, atunci cand survin modificari;
b. sa pastreze legatura cu grupul, raspunzand cat mai rapid la mesajele care solicita acest lucru;
c. sa se straduiasca sa participe si sa se implice cat mai activ in actiunile organizate sau
promovate de catre grup;
d. sa nu se manifeste in defavoarea grupului sau impotriva hotararilor adoptate de grup.
Grupul poate hotari excluderea unui membru care nu isi respecta obligatiile statutare, in conditiile
prezentului statut.
Comitetul GRP poate nominaliza ca membri de onoare ai GRP persoane care au sprijinit in mod
particular grupul sau radiologia pediatrica.
Art.3 Cotizatia de membru
Cotizatia de membru al GRP este stabilita in plus fata de cotizatia de membru SRIM si are o
valoare anuala de 50 Lei pentru medici specialisti si primari, respectiv 25 Lei pentru medici rezidenti,
asistenti/tehnicieni si alte categorii profesionale. Cotizatia GRP este datorata pentru un an calendaristic si
trebuie platita in avans, pana la sfarsitul anului precedent (in perioada 1 noiembrie - 15 decembrie).
Plata cotizatiei poate fi facuta si pentru anul in curs (in perioada 15 ianuarie -15 octombrie),
valoarea acesteia fiind in acest caz majorata la 100 Lei pentru medici specialisti si primari, respectiv 50
Lei pentru medici rezidenti, asistenti/tehnicieni si alte categorii profesionale.
Membrii nou inscrisi in GRP platesc cotizatia in momentul inscrierii, respectiv 100 sau 50 Lei suma acoperind atat cotizatia (nemajorata) pe anul in curs cat si cotizatia (anticipata) pentru anul urmator
(cu exceptia celor care se inscriu in perioada 1 noiembrie-15 decembrie, care vor plati doar cotizatia in
avans pentru anul urmator, respectiv 50 sau 25 Lei).
In cazul neplatii cotizatiei GRP in avans pentru anul urmator, calitatea de membru al GRP si
dreptul de utilizare a sectiunilor restrictionate ale site-ului www.radiologie-pediatrica.ro se suspenda de la
1 ianuarie pana la plata cotizatiei.
Neplata cotizatiei timp de 3 ani succesiv duce la pierderea calitatii de membru al GRP si stergerea
profilului de utilizator al www.radiologie-pediatrica.ro; redobandirea calitatii de membru in acest caz se
poate face printr-o noua inscriere.
Membrii de onoare nu au obligatia platii cotizatiei GRP.
Art.4 Luarea deciziilor in cadrul grupului
Activitatea GRP se desfasoara in conformitate cu hotararile membrilor grupului si este coordonata
de catre un Comitet. Comitetul asigura informarea membrilor, exprimarea punctului de vedere al acestora
si votarea, prin mijloace electronice (posta electronica, mesagerie sau teleconferinta, respectiv formulare
on-line).
Hotararile se iau prin votul tuturor membrilor, cu majoritate absoluta din numarul membrilor
(neluand in calcul membrii suspendati). Hotararile sunt considerate aprobate si cu majoritatea absoluta
din numarul de voturi exprimate, cu conditia ca perioada de votare sa fie de minimum 15 de zile iar
membrii sa fie anuntati despre vot prin posta electronica la inceputul perioadei de votare si cel putin inca
o data. In cazul alegerii dintre trei sau mai multe variante fara obtinere a unei majoritati absolute, va fi
organizat un al doilea tur de scrutin, iar cand acest sistem nu este aplicabil se va utiliza alegerea cu
majoritate simpla.
Art.5 Comitetul grupului si Cenzorul.
Comitetul GRP este alcatuit din trei persoane: presedinte, vicepresedintre si secretar.
Hotararile in cadrul comitetului GRP se iau prin consens iar atunci cand acesta nu este obtinut se
pot lua prin vot. De cate ori este posibil se solicita votul sau cel putin exprimarea punctului de vedere al
tuturor membrilor GRP.
Functiile din GRP sunt indeplinite benevol. Se asteapta de la persoanele care le indeplinesc
acordarea unei parti rezonabile din timpul propriu pentru gestionarea functionarii grupului, precum si
finantarea prin mijloace proprii a participarii la manifestari profesionale ale GRP si SRIM.

Membrii comitetului si Cenzorul sunt alesi pentru mandate de cate patru ani. Fiecare functie poate
fi ocupata de o persoana pentru cel mult doua mandate (succesive sau nu). Votul se face pentru fiecare
functie in parte.
Comitetul GRP si Cenzorul au atributia organizarii alegerilor inainte de expirarea mandatului,
inaintea congresului SRIM urmator (cu 6 luni inainte de acesta). Intrarea in functie a noului comitet al
GRP se face la adunarea grupului din cadrul congresului SRIM.
Comitetul GRP asigura (prin mijloace electronice) posibilitatea formularii de propuneri precum si
a depunerii de candidaturi. Functia de comisie electorala este indeplinita de Cenzor: acesta primeste
propunerile si candidaturile, obtine acordul si depunerea candidaturii celor propusi, verifica
incompatibilitatile prevazute de statut, asigura desfasurarea votarii pe site si confirma in scris rezultatele
voturilor.
Atributiile presedintelui:
a. reprezentarea GRP;
b. coordonarea comitetului GRP;
c. coordonarea activitatilor si campaniilor GRP;
d. reprezentarea GRP in Comitetul National al SRIM
e. implicarea in activitatile SRIM care privesc (si) GRP;
f. prezentarea unui raport la finalul unui mandat.
Atributiile Comitetului GRP (vor fi impartite intre membrii comitetulu):
a. administrarea site-ului Internet www.radiologie-pediatrica.ro; Comitetul GRP raspunde in
solidar de existenta, functionarea si dezvoltarea site-ului Internet www.radiologiepediatrica.ro, ca principal mecanism de existenta si manifestare a GRP.
b. coordonarea perfectionarii continue a documentelor professionale realizate sub coordonarea
GRP (curicule de pregatire, ghiduri de pregatire, ghiduri de buna practica,…);
c. organizarea manifestarilor proprii ale grupului;
d. gestionarea si arhivarea documentelor grupului;
e. gestionarea listei de membri si a conturilor acestora pe site-ul grupului;
f. tinerea evidentelor financiar-contabile ale grupului;
g. organizarea alegerilor in GRP;
h. activitati organizatorice.
Atributiile cenzorului:
a. verificarea documentelor financiare, bancare, contabile si intocmirea unui raport anual;
b. inceplinirea functiilor electorale (detaliate mai sus).
Art.6 Activitatile grupului
Principalele activitati ale GRP sunt:
a. mentinerea si dezvoltarea site-ului; constituirea bibliotecii electronice a GRP;
b. promovarea radio-imagisticii pediatrice si a GRP in cadrul SRIM si la toate manifestarile
profesionale de radiologie-imagistica;
c. organizarea sectiunilor de pediatrie din cadrul manifestarilor SRIM precum si organizarea unor
manifestari proprii (cel putin una la doi ani);
d. realizarea partilor/capitolelor de radio-pediatrie din lucrarile cordonate de SRIM (curicule,
ghiduri, reviste, carti si tratate, etc.);
e. implicare in organizarea si desfasurarea formarii profesionale in radiologie-imagistica
pediatrica;
f. gasirea si cooptarea in grup a radiopediatrilor, precum si a altor categorii de profesionisti care
isi desfasoara activitatea in radio-imagistica pediatrica;
g. schimb de experienta si sprijin profesional intre membrii grupului
h. implicarea (in principal impreuna cu SRIM) pentru sustinerea intereselor profesionale ale
membrilor GRP in relatiile cu terti: structuril profesionale, administratie, organisme de
reglementare, etc;
i. gasirea de sponsori si donatori pentru activitatile grupului.
Art.7 Aspecte financiare si bancare
GRP poate gestiona conturi si instrumente bancare proprii (deschise de SRIM, ca persoana
juridica, pentru activitatea GRP). Desemnarea imputernicitilor pentru acestea se face de catre Comitetul

Director al SRIM, astfel: toti membrii comitetului GRP si cenzorul vor avea dreptul sa depuna si sa ridice
documente bancare, iar documentele de plata vor avea cate doua semnaturi (presedintele si
vicepresedintele cu drept de prima semnatura iar secretarul si cenzorul cu drept de a doua semnatura).
Toti imputernicitii pot solicita extrase de cont pentru monitorizarea incasarilor si platilor iar
cenzorul are obligatia obtinerii unui extras de cont anual ce va fi inclus in raportul anual.
Art.8 Alte prevederi
Prezentul statut poate fi modificat la propunerea membrilor, in conditiile art.4.
Statutul GRP modificat va fi supus aprobarii de catre Comitetul national al SRIM.

