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Acord de colaborare 
între European Respiratory Society (ERS) 

și 
Societatea Română de Pneumologie (SRP) 

Prin intermediul acestui acord membrii SRP, cu taxa achitată la zi, au posibilitatea de a deveni 
membrii ERS, prin plata unei taxe reduse de 20 €. 
 
Membrilor SRP care devin membrii ERS le sunt acordate toate drepturile și privilegiile specificate în 
Constituția și Statutul ERS, în ultimele versiuni aprobate.  
 
Membrii SRP care doresc să devină membrii ERS pot selecta această opțiune în momentul 
completării formularului de înscriere ca membru al SRP. 
 
Baza de date cu membrii SRP care au optat pentru aderarea la ERS va fi transmisă către ERS lunar 
și ori de câte ori este necesar pentru actualizarea informațiilor. 
 
După primirea de către ERS a datelor membrilor  SRP care au optat pentru aderarea la ERS, toți cei 
în cauză vor primi din partea ERS un e-mail de confirmare pe adresa trecută în formularul de 
înscriere ca membru al SRP. 
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 ERS va oferi acces electronic la Jurnalul European Respiratory (ERJ) pentru toți membrii SRP, 
cu excepția Abstractelor de la Congresul ERS și Procedurilor suplimentare ale ERJ care vor fi 
distribuite doar participanților la Congres. ERS își rezervă dreptul de a modifica formatul ERJ 
la "acces liber", dacă este necesar. 
 

 ERS va distribui ERS Buletinul săptămânal de știri membrilor SRP. 
 

 ERS va oferi acces electronic la European Respiratory Review (ERR), Breathe (în prezent 
ambele având acces liber), precum și la ERS Monograph tuturor membrilor SRP. 
 

 ERS va oferi toate publicațiile sale în formă tipărită tuturor membrilor interesați ai SRP, la un 
preț special redus. 

 

Beneficiile membrilor ERS I  

În atenția membrilor SRP 
ERS va acorda membrilor SRP următoarele beneficii de aderare, create ca parte a programului de 
colaborare comun: 



În atenția membrilor SRP 
ERS va acorda membrilor SRP următoarele beneficii de aderare, create ca parte a programului de 
colaborare comun: 
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 ERS și SRP vor coopera în mod proactiv pentru a oferi membrilor SRP acces preferențial la 
serviciile educaționale on-line și evenimentele ERS, precum și pentru aprobarea serviciilor 
educaționale SRP de către ERS, acolo unde este cazul. 
 

 Membrii ordinari, distinși și onorifici ai SRP pot participa la reuniunile constituționale ale ERS 
și pot vota. Ei sunt eligibili la alegerile de conducere până la Adunarea Centrală fără nici o 
restricție de reședință și sunt eligibilinpentru orice poziție  de conducere până la Președinția 
ERS, cu condiția ca aceștia să aibă domiciliul principal în Europa, în conformitate cu 
Constituția și Statutul ERS, în ultimele versiuni aprobate. 

 
 Membrilor SRP le sunt acordate toate drepturile și privilegiile, detaliate în Constituția și 

Statutul ERS, în ultimele versiuni aprobate. 
 

 Distinșii Ofițeri ai Comitetului Executiv, membrii organelor de guvernare și membrii SRP, cu 
condiția ca aceștia se vor califica și vor aplica pentru aceasta, aprobați în mod corespunzător 
de către SRP, vor fi luați în considerare pentru alegerea în prestigiosul Program Fellow al ERS 
(FERS). 

Beneficiile membrilor ERS II 
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 Participarea distinșilor membri SRP la programul știintific al ERS Congresul va fi încurajată în 
mod proactiv atât de către ERS, cât și de SRP. 
 

 ERS va sprijini Congresul Național al SRP oferind posibilitatea de aplicare a Comitetului 
științific ERS pentru aprobarea Programului Științific al Congresului Național al SRP ca un 
întreg sau sesiuni special selectate. ERS va garanta, de asemenea, disponibilitatea și numirea 
a cel puțin un ofițer de conducere ERS de a participa la Congres Național al SRP în 
reprezentarea ERS. 
 

 Participarea distinșilor membri internaționali ERS la programul științific al Congresului 
Național al SRP va fi încurajată în mod proactiv atât de SRP, cât și ERS. 

Beneficiile membrilor ERS III 

În atenția membrilor SRP 
ERS va acorda membrilor SRP următoarele beneficii de aderare, create ca parte a programului de 
colaborare comun: 
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 Reducerea Taxei de membru ERS pentru membrii SRP la 20 euro 
 
 Alocație financiară pe care ERS  o acordă SRP ca o recunoaștere a sprijinului SRP și 

încurajarea participării membrilor SRP la Congresului ERS 

Financiar 

În atenția membrilor SRP 
ERS va acorda membrilor SRP următoarele beneficii de aderare, create ca parte a programului de 
colaborare comun 
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 Ce beneficii obțin la aderarea la ERS, printr-o societate națională? 
 
Dacă vă alăturați ERS prin societatea națională, veți primi toate beneficiile de a fi un membru 
ERS, inclusiv accesul nerestricționat la publicațiile ERS, webcast-uri, conținut științific, și 
reduceri la conferințe și evenimente. 
 

 Dacă sunt deja un membru al ERS, trebuie să anulez calitatea de membru existentă? 
 
Nu. Datele dumneavoastră de membru vor fi actualizate automat și taxele de membru ERS 
vor fi incluse în taxa de membru a societății naționale. 

 
 Dacă sunt deja un membru al ERS, voi avea nevoie de noi date de autentificare pentru a 

accesa materialele ERS? 
 
Nu. Datele de acces, existente anterior, vor rămâne aceleași. 

Întrebări frecvente 

În atenția membrilor SRP 
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 Trebuie să plătesc pentru noua calitate de membru ERS? 
 
În cele mai multe cazuri nu va trebui să plătiți nimic în plus pentru taxa de membru actuală a  
societății naționale. Taxa de membru ERS redusă  de 20 € va fi inclusă în pachetul de beneficii 
al societății naționale. 
 
Anumite societăți naționale ar putea percepe o taxă echivalentă, calculată incremental, în 
conformitate cu dispozițiile de constituire ale acestora și prin lege. 

 
 Cum se va schimba calitatea actuală de membru cu cea prin intermediul Societății  

Naționale? 
 
Veți avea acces la  toate beneficiile de membru ERS în plus față de accesul neschimbat la 
drepturile de aderare la societatea națională. Veți avea, de asemenea, acces la noile beneficii 
comune care vor fi create ca parte a programului de colaborare comun. 

Întrebări frecvente 

În atenția membrilor SRP 
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 Eu nu sunt membru al societății mele naționale, pot fi totuși un membru al ERS? 
 
Puteți deveni un membru al ERS prin aplicarea directă, ca până acum. Cu toate acestea, dacă 
sunteți eligibil, va trebui să deveniți  membru al Societății Naționale pentru a beneficia de 
reducerea taxelor de membru ERS. Vă rugăm să rețineți că, prin opțiunea de a nu fi membru 
al oricărei societăților naționale / regionale din țara dumneavoastră, se aplică o categorie 
unică de membru ERS. Taxa anuală va depinde de eligibilitatea dumneavoastră de a vă 
alătura uneia dintre societățile naționale / regionale din țara dumneavoastră. Pentru a deveni 
membru al ERS prin aplicarea directă, vă rugăm să completați procesul de aplicare on-line 
prin intermediul contului dumneavoastră MyERS. 

 
 Sunt membru al unei societăți naționale din afara Europei, va fi în acest caz societatea 

mea eligibilă? 
 
Da. Toate societățile naționale din întreaga lume vor fi eligibile pentru noul program de 
membru ERS. În cele mai multe cazuri societățile naționale din afara Europei vor fi integrate 
cu aprobarea și în acordul  societății regionale corespunzătoare. 

Întrebări frecvente 

În atenția membrilor SRP 

https://my.ersnet.org/Login.html
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 Sunt membru al societății mele naționale, dar nu vreau să fie un membru al ERS. Pot 
renunța? 
 
Da, puteți. Un sistem de renunțare va fi inclus atunci când sunteți informat despre noul 
program de membru ERS de societatea națională. 
 

 Pe cine ar trebui să contactez pentru mai multe informații despre noul program? 
 
Pentru mai multe detalii cu privire la aderarea la ERS, vă rugăm să contactați Societatea 
Română de Pneumologie la office@srp.ro.  
 
Informații suplimentare privind calitatea de membru ERS pot fi găsite și accesând pagina de 
internet www.ersnet.org/options-fees-entitlements   
 

Întrebări frecvente 

În atenția membrilor SRP 

mailto:office@srp.ro
http://www.ersnet.org/options-fees-entitlements
http://www.ersnet.org/options-fees-entitlements
http://www.ersnet.org/options-fees-entitlements
http://www.ersnet.org/options-fees-entitlements
http://www.ersnet.org/options-fees-entitlements
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 Ce se întâmplă dacă am achitat deja taxa de membru ERS Gold? 
 
Există două situații: 

 
 Calitatea de membru Gold se termină în mai puțin de 6 luni: veți deveni automat membru 

ERS timp de 1 an. 
 

 Calitatea de membru Gold se încheie în mai mult de 6 luni: veți putea alege dintre revistele 
tipărite sau un voucher care poate fi folosit pentru plata cursurilor ERS sau Congresului ERS*. 

 
*Aceste opțiuni vor putea fi accesate prin intermediul contului dumneavoastră MyERS. 

Întrebări frecvente 

În atenția membrilor SRP 
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 Știință 
 Acces cu taxă redusă la Congresul Internațional  al European Respiratory 

Society - cea mai mare reuniune a specialiștilor din domeniul respirator din 
lume 

 Acces on-line la o serie de publicații și cărți care acoperă spectrul de subiecte 
respiratorii 

 Oportunități de finanțare pentru cercetare și participarea la conferințe 

 Oportunitatea de a aplica pentru prestigiosul Fellowship of ERS (FERS) 
 
 

Dacă vă alăturați ERS prin SRP, veți primi toate beneficiile de a fi 
un membru ERS, în toate domeniile activității de bază a ERS: 

știință, educație și promovare 

În atenția membrilor SRP 
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 Educație 
 Material didactic online, gratuit pentru a îmbunătăți procesul de învățare 

 Tarife reduse pentru cursuri de formare prin rețea și posibilitatea de a învăța 
de la experți în domeniu 

 Accesul la calificările armonizate prin intermediul inițiativei  de susținere 
HERMES 

Dacă vă alăturați ERS prin SRP, veți primi toate beneficiile de a fi 
un membru ERS, în toate domeniile activității de bază a ERS: 

știință, educație și promovare 

În atenția membrilor SRP 
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 Promovare 
 Oportunități pentru a forma/ modela politica UE 

 Accesul la o rețea de pacienți  pentru a include vocea pacientului în munca 
dumneavoastră și resursele pacientului pentru a le utiliza în clinica 
dumneavoastră 

Dacă vă alăturați ERS prin SRP, veți primi toate beneficiile de a fi 
un membru ERS, în toate domeniile activității de bază a ERS: 

știință, educație și promovare 

În atenția membrilor SRP 
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Societatea Română de Pneumologie 

Şos. Viilor 90, sector 5  

Bucureşti 050159 

Tel. / Fax: 021 337 4460 

E-mail: office@srp.ro  

Website: www.srp.ro  

European Respiratory Society 

Ave Sainte-Luce 

CH-1003 Lausanne 

Switzerland 

E-mail: members@ersnet.org  

Website: www.ersnet.org  

mailto:office@srp.ro
mailto:office@srp.ro
http://www.srp.ro/
mailto:members@ersnet.org
http://www.ersnet.org/

