
Dr. Radu CIUDIN , FESC 
Medic primar cardiolog 
Doctor in medicina 
Sef Sectie Cardiologie Institutul de Boli Cardiovasculare Prof C C Iliescu – Fundeni 
Sef de Lucrari UMF C Davila , Bucuresti 
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Conform Statutului Societatii Romane de Cardiologie Vicepresedintele isi desfasoara 
activitatea impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Conducere ai SRC si are ca 
domenii de activitate : 

- indrumarea si coordonarea activitatii grupurilor de lucru 
- pregatirea profesionala postuniversitara a membrilor SRC, activitatea educativa 

prin cursuri 
- proiectele si studiile SRC 
- activitatea de cardiologie in teritoriu 

 
Ca Vicepresedinte al SRC consider ca pot avea ocazia de a lucra pentru toti colegii mei 
cardiologi si alte specialitati dar cu activitate in domeniul bolilor cardiovasculare din 
teritoriu prin dezvoltarea si creearea oportunitatilor de pregatire profesionala si stiintifica 
academica. 
Consider ca este necesara o revigorare a activitatii stiintifice si academice la nivelul 
Filialelor SRC din judete cunoscand din pozitia de fost Presedinte a Filialei Bucuresti a 
SRC ca este nevoie de o activitate permanenta programata , periodica a membrilor SRC 
la nivelul tuturor filialelor. 
Grupurile de lucru ale SRC trebuie sa ramana promotorii principali ai activitatii stiintifice 
a supraspecialitatilor din cardiologie dar acestea trebuie sa aiba ca foruri profesionale un 
cuvand mai puternic in deciziile care se iau de pregatire si confirmare a competentelor si 
supraspecialitatilor obtinute in fiecare arie de activitate in cardiologie. 
Este nevoie de o armonizare a nivelului de competente din cardiologia din Romania cu 
nivelul obtinerii acestora la nivelul Societatii Europe de Cardiologie si ale 
Asociatiilor/grupurilor de lucru din diverse supraspecializari ale acesteia. Este nevoie si 
de creerea altor grupe de activitati in cardiologie cum ar fi cele de cercetare fundamentala 
si interfata cu tehnologia, bioingineria si computerele in cardiologie. 
Cred ca este nevoie de implicarea SRC , a grupurilor de lucru in cresterea dotarilor cu 
tehnologie si personal specializat a laboratoarelor de explorari diagnostice neinvazive si 
invazive de cardiologie din toate unitatile sanitare prin conlucrarea cu Comisia de 
Cardiologie a Ministerului Sanatatii.  
Este nevoie deasemenea de fixarea de standarde si certificare profesionala acestor 
laboratoare si departamente pe supraspecialitati si rolul SRC trebuie sa fie mai mare. Ca 
Vicepresedinte al SRC este un o oportunitate de a crea acest cadru pentru ca grupurile de 
lucru sa poata realiza in practica reala aceasta . 
Dezvoltarea relatiilor profesionale si stiintifice cu alte Societati de Cardiologie din 
Europa si nu numai pentru ca in primul rand tinerii cardiologi – rezidenti si specialisti- sa 
poata beneficia de activitate de cercetare si pregatire in alte tari si sa poata beneficia in 



Romania de indrumare profesionala si stiintifica academica a unor personalitati ale 
cardiologie din alte tari. 
 
 
Sper ca voi putea avea increderea si sprijinul colegilor mei cardiologi membri ai SRC 
pentru a pune in practica aceste directii de dezvoltare din pozitia de Vicepresedinte al 
Societatii Romane de Cardiologie 
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