ÎNSCRIEREA CA MEMBRU AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE PNEUMOLOGIE
CALITATEA DE MEMBRU SRP
Societatea Română de Pneumologie (SRP) este o asociaţie deschisă tuturor celor care acceptă Statutul Societății.

DREPTURILE MEMBRILOR SRP
Membrilor SRP le sunt acordate toate drepturile și privilegiile specificate în Statutul SRP, precum și în Constituția și Statutul ERS, în
ultimele versiuni aprobate.

CUM DEVIN MEMBRU SRP?
Începând cu anul 2017 înscrierea ca membru al Societăţii Române de Pneumologie se face exclusiv online, prin completarea
formularului de înscriere disponibil la pagina de internet a societății, www.srp.ro.
Pentru a deveni membru titular sau membru asociat al SRP, solicitantul trebuie să completeze un formular de înscriere (care
implică acordul cu Statutul şi cu obiectivele SRP) şi să achite cotizaţia anuală de membru.
Înscrierea ca membru SRP va fi validată numai după plata taxei şi completarea formularului de înscriere cu toate
rubricile completate!

CATEGORII DE MEMBRII

Membri titulari pot fi medici, biologi, farmacişti, chimişti, fizicieni şi persoane cu alte profesii înrudite care activează în domeniul
bolilor respiratorii (asistenţă medicală, cercetare, învăţământ).

Membri asociaţi pot fi asistenţi medicali, kinetoterapeuţi, tehnicieni care activează în domeniul bolilor respiratorii (cercetare,
învăţământ, îngrijirea pacienţilor).

TAXE DE ÎNSCRIERE
Taxe de înscriere

Până la 1 martie 2017

După 1 martie 2017

Membru titular SRP*

240 lei

270 lei

Membru titular pensionar, medic rezident SRP*

120 lei

135 lei

Membru asociat SRP

48 lei

54 lei

Taxe adiționale
Membru al World Association for Bronchology and Interventional
Pulmonology (WABIP)

25 lei

*Taxa include cotizaţia pe anul 2017, abonamentul la revista "Pneumologia" (4 numere) şi taxa de membru ERS

MODALITATEA DE PLATĂ
Taxele pot fi achitate:
 prin virament, în contul în lei al Societăţii
cod IBAN RO38BRDE410SV20979184100
deschis la BRD, sucursala Brătianu
Cod de identificare fiscală: 4433929
 în numerar, la sediul Societăţii Române de Pneumologie din Șos. Viilor 90, sector 5, Bucureşti

IMPORTANT
 Calitatea de membru SRP, inclusiv calitatea de membru ERS, este valabilă pentru anul în curs (până la sfârșitul lunii
decembrie) și este activată după validarea înscrierii (după plata taxei anuale şi primirea formularului cu toate rubricile
completate).
 Calitatea de membru al SRP se pierde în mod automat prin neachitarea cotizaţiei.
 Redobândirea calităţii de membru în cazul pierderii acesteia datorită neachitării cotizaţiei se obţine în momentul achitării
cotizaţiei şi reînscrierii în SRP.
 Revista sau alte drepturi decurgând din statutul de membru vor fi disponibile doar după achitarea cotizaţiei.
 Pentru abonamentul anual la revista ”Pneumologia” membrilor Colegiului Medicilor din România li se acordă 10 credite de
educație medicală continuă (EMC).

