SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
ULTRASONOGRAFIE ÎN
MEDICINĂ ŞI BIOLOGIE
Str. Croitorilor nr 19-21 Tel. 0742 581 973

Nr. Înreg. 01/11.01.2021

Proces verbal
cu ocazia Adunării Generale SRUMB 2021
desfășurată online, prin intermediul platformei Zoom,
la data 11/01/2021, orele 13:00
se încheie prezentul proces verbal.
Adunarea Generală SRUMB 2021 a fost convocată statutar.
Ordinea de zi:
1. Propuneri candidaturi pentru preluarea mandatului 2018-2022 în funcția de
Secretar General al SRUMB
În cadrul prezentei Adunări Generale s-au propus și validat următoarele:
➢ Se prezintă regulamentul de vot online pentru Alegerile de Secretar General
(preluare mandat 2018-2022) – prezintă d-na Prof. Alina Popescu
➢ Se propune și validează perioada de votare pentru aceste alegeri: 16/02/202117/03/2021 (Conform statutului SRUMB (art. 42, punctul b) subpunctul iii) votul
electronic are o durată de votare de minimum 30 zile)
➢ Conform statutului SRUMB, persoanele cu drept de vot sunt membri care au achitat
cotizația de membru SRUMB 2021, astfel că pentru exprimarea votului în cadrul
acestor alegeri se propune și validează ca termen limită de plată a cotizației de
membru SRUMB 2021 data 15/02/2021
➢ Se aprobă depunerea candidaturii d-nei Șef. Lucrări dr. Mirela Gliga (Tg.
Mureș) pentru preluarea mandatului 2018-2022 în funcția de Secretar General al
SRUMB
➢ Nu se înregistrează alte propuneri de candidaturi pentru alegerile de secretar
➢ Se decide că se vor face informări săptămânale în rândul membrilor SRUMB cu privire
la regulamentul de vot online, alături de macheta cu avantajele oferite prin
obținerea calității de membru SRUMB 2021.
➢ Se discută detalii organizatorice cu privire la Conferința Națională SRUMB 2021 și
Congresul Mondial WFUMB 2021:
- În context epidemiologic actual se anunță reprogramarea congresului WFUMB
pentru perioada: 25-28 mai 2022, în formatul de desfășurare ”față în față”
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Se discută detalii organizatorice despre conferința SRUMB 2021; se propune ca și
locație de desfășurare orașul Oradea; pregătire ofertă de organizare Oradea
până la data de 01/02/2021 – responsabil Conf. dr. Ciprian Brisc.

Redactat,
Iulia Maria China
Secretar Tehnic al SRUMB

Avizat,
Prof. dr. Alina Popescu
Președinte executiv SRUMB (2020-2022)
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