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Societatea Română de Radioprotecţie (SRRp) este o asociaţie profesională a
specialiştilor români din domeniul protecţiei împotriva radiaţiilor şi la 1 ianuarie 2019
număra 76 membri activi. Preşedinte: Dr. fiz. Constantin MILU.
SRRp a fost fondată la 30 mai 1990 şi este membră a Asociației Internaţionale de
Protecţie Radiologică (IRPA), din 1992. Această organizaţie internaţională include în
acest moment 52 societăţi naţionale şi regionale asociate, din 67 de ţări şi peste 18.000
de membri.
În perioada 24 – 28 Septembrie 2007, la Braşov, SRRp, în colaborare cu IRPA, a
organizat „CONGRESUL REGIONAL IRPA PENTRU EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST”,
având tema Aspecte Regionale şi Globale de Protecţie Radiologică. Au fost abordate
probleme noi legate de expunerea la radiaţia ionizantă, reglementările şi politicile în
protecţia radiologică, de la cerinţele internaţionale la aspectele practice regionale. Au
participat 330 specialişti din ţară şi străinătate (27 ţari) şi de la diverse organisme
internaționale: OMS – Geneva, AIEA – Viena, UE- Luxembourg, bucurându-se de succes
internaţional – ecoul, extrem de favorabil, este încă rememorat de participanții la acest
congres.
În ultima perioadă sunt de evidențiat participările românești la: Congresul
Internațional IRPA 14 (Cape Town, Africa de Sud, în luna mai 2016), la Simpozionul
Asociației Croate de Protecție Radiologică (Osijek, aprilie 2017) și la Congresul
European IRPA 5 ( Haga, Olanda, Mai 2018). La Haga au participat 11 membri ai SRRp,
președintele SRRp a fost chairperson la secțiunea „Protecting Skin and Eye Lens” iar
delegația română în adunarea generală IRPA a avut o contribuție importantă la luarea
deciziei de organizare a următorului Congres European (IRPA 6) la Budapesta, Ungaria,
în 2022.
Anual SRRp organizează Conferinţe Naţionale pe tematici specifice, de mare
actualitate. Conferința Națională SRRp din 12 octombrie 2018 a fost dedicata
Centenarului României (1918 - 2018).
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