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 Stimați colegi, membri ai Societății Române de Neurochirurgie, 

 

 

 

Vă rog să îmi permiteți să supun atenției dumneavoastră candidatura mea pentru funcția de 

președinte al Societății Române de Neurochirurgie, în vederea alegerilor care vor avea loc cu 

ocazia Congresului S.R.N., București, 25-27 septembrie 2014. 

 

Sper că întreaga mea activitate didactică și stiințifică, precum și stagiul îndelungat ca membru al 

S.R.N., al cărei membru sunt din anul 1994, se constituie ca argumente în favoarea candidaturii 

mele la această funcție de mare prestigiu intern si internațional. 

 

Depunerea acestei candidaturi mă onorează în mod deosebit, dar desigur că dumneavoastră, toți 

membrii S.R.N., veți fi cei care veți decide prin vot. 

 

 

In calitate de presedinte al S.R.N., imi propun urmatoarele: 

 

 Cresterea rolului S.R.N. in imbunatatirea activitatii curente a tuturor membrilor sai prin 

implicarea concreta, directa, in identificarea si rezolvarea problemelor cu care se 

confrunta in prezent neurochirurgia romaneasca 

 Strangerea legaturii dintre board-ul S.R.N. si membrii societatii, prin desfasurarea unor 

sedinte deschise, periodic, prin rotatie, in centrele universitare (Bucuresti, Iasi, Cluj, 

Timisoara, Tg. Mures) 

 Implicarea directa a conducerii S.R.N. pe langa institutiile si organismele de stat 

relevante: Ministerul Sanatatii, CNAS, Ministerul Educatiei, spitale si universitati de 

profil 

 Sprijinirea din punct de vedere profesional a medicilor rezidenti si a tinerilor specialisti 

 Incurajarea dezbaterilor deschise in cadrul comunitatii neurochirurgicale in legatura cu 

toate aspectele activitatii profesionale 

 Organizarea unui sistem de mobilitate interna a medicilor rezidenti si a tinerilor 

specialisti, care sa le permita efectuarea unor stagii de scurta durata (1-3 luni) in diferite 

centre universitare din tara si sprijin logistic in acest scop 

 Infiintarea unui Comitet al medicilor rezidenti, cu 1-2 reprezentanti din fiecare centru de 

pregatire, deoarece in prezent board-ul S.R.N. are un singur reprezentant al acestora 

 Promovarea neurochirurgiei in randul studentilor de la universitatile de medicina, prin 

infiintarea si sprijinirea unor cercuri studentesti de profil si prin organizarea unor 

activitati comune ale studentilor si medicilor rezidenti 

 Desfasurarea in continuare a activitatii E.M.C. prin organizarea “Cursurilor EMC de 

neurochirurgie ale SRN”, periodic 

 Sprijinirea activa a cursurilor devenite traditionale, cu participare internationala, 

organizate la Bucuresti, Iasi, Cluj (trebuie mentionate eforturile profesorului Ion Poeata si 

ale profesorului Stefan Florian) 

 Dezvoltarea formelor interactive care sa permita imbunatatirea pregatirii profesionale 



 Dezvoltarea legaturilor intre SRN si grupul de firme din domeniul medical cu profil 

neurochirurgical si realizarea unei finantari cu caracter permanent pentru acordarea de 

sprijin rezidentilor 

 Mentinerea si amplificarea legaturilor pe plan extern, cu personalitati marcante, folosind 

capitalul de imagine deja acumulat 

 Integrarea mai stransa a activitatii SRN cu activitatile de profil ale EANS si WFNS, in 

special in plan stiintific si al formarii profesionale 

 Sprijinirea participarii neurochirurgilor romani la cursurile internationale de specialitate 

 Crearea unui sistem permanent care sa faciliteze rezidentilor si tinerilor specialisti 

efectuarea de stagii in universitati si clinici prestigioase din strainatate 

 Dezvoltarea din punct de vedere editorial a revistei societatii, promovarea activa a 

acesteia, mai ales pe plan extern 

 Crearea unui comitet care sa se preocupe de fundamentarea si organizarea unor activitati 

de cercetare stiintifica cu participarea mai multor centre si clinici de neurochirurgie din 

tara, proiectele in parteneriat avand sanse mai mari de finantare 

 Accentuarea rolului societatii in relatiile institutionale cu ministere si alte organisme de 

resort 

 Dezvoltarea unui sistem orientat catre publicul larg care sa ofere informatii actualizate 

privind serviciile neurochirurgicale oferite si competentele de care dispunem 

 

 

In cazul în care veți aprecia că merit să îmi acordați votul dumneavoastră, aș dori să vă asigur de 

întreaga mea disponibilitate și determinare, în sensul de a depune toate eforturile pentru ca 

Societatea Română de Neurochirurgie să devină cu adevărat reprezentativă pentru membrii săi. 

 

In acest scop, aș dori să includ în programul meu sugestiile dumneavoastră și vă rog să îmi 

scrieți la adresa de e-mail  adamdanil950@gmail.com  sau sa ma contactati oricand la telefon 

0723.473.370  Aștept mesajele dumneavoastră și vă promit că le voi acorda intreaga mea atentie. 

 

 

 

Cu deosebit respect și aleasă stimă, 

 

Prof. univ. dr. Danil ADAM 

 

 

Bucuresti, 25.09.2014 
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