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RAPORT DE ACTIVITATE  
rezumat 

al asociației Societatea Națională de Inginerie Medicală și Tehnologie Biologică (SNIMTB) cu 
privire la activitatea desfășurată în perioada ianuarie 2021-decembrie 2021 

  
Activitatea asociației din perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 este descrisă în cele două perspective, 

respectiv cel științific și cel administrativ. 
Activitatea științifică  
este evidențiată prin câteva elemente notabile și anume: 
- trei lucrări științifice prezentate la conferința internațională MediTech2020, au fost 

propuse și acceptate pentru a fi publicate în revista internațională de specialitate  Journal of Medical and 
Biological Engineering (JMBE) care are în prezent un factor de impact de 1,733. 

- celelalte lucrări științifice prezentate la aceeași conferință au fost revizuite, redactate și 
trimise spre publicare la IFMBE respectiv la editura Springer.  

- tot în acest context al conferinței MediTech2020 au fost acordate diplome de participare 
pentru autori, diplome de premiere pentru cele mai bune lucrări științifice precum și pentru alte tipuri de 
activități aferente conferinței ( chairman, pregătire a conferinței etc.)  

- SNIMTB a premiat lucrări la Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești, eveniment ce a 
avut loc în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în luna mai 2021, acțiune prin care societatea noastră 
stimulează preocupările științifice și de cercetare ale studenților de la specializarea de Inginerie medicală. 

- De menționat este faptul că societatea noastră a participat în calitate de coorganizator, 
având secțiune separată la cel de-al XX-lea Seminar Internațional de Medicină și Teologie, din data de 
18.mai.2021, susținut în format online cu tema: Terapii medicale și spirituale la începutul Mileniului III ( 
Complementaritate, dialog și unitate ). Secțiunea s-a intitulat: Inginerie Medicală și Tehnologie Biologică 

 Activitatea administrativă 
- activitățile încadrate la acest subpunct sunt legate de buna administrare a site-ul SNIMTB, 

încărcarea acestuia cu informații noi și în timp real, diferitele plăți făcute societăților colaboratoare, 
contabilitate, site etc. 

- de remarcat sunt acțiunile membrilor și colaboratorilor SNIMTB prin care au completat 
veniturile societății prin plata cotizației și prin contribuțiile individuale reprezentând 3,5% din impozitul 
corespunzător veniturilor persoanelor fizice. Acestora, întreg colectivul de conducere SNIMTB le adresează 
un sincer MULȚUMESC. 

- Bilanțul fiscal sintetic arată astfel: 24273 lei la data de 1.01.2021, 26079 lei la data de 
31.12.2021 cu un excedent anual de 1806 lei. 

Ca și neajuns, în această activitate, amintim gradul insuficient de colectare a cotizației de membru, 
precum și o mai mare diversificare a activităților prevăzute în statut.     

                            
        Președinte,                                                              Cluj-Napoca   la 19.04.2022 
Nicolae-Marius Roman  


