
Dragi colegi, 
 

O întalnire de familie e întotdeauna un eveniment emoţionant; iar SRC e familia cardiologilor 
români. Cel de-al 50-lea Congres – aniversar -  ne-a adus din nou împreună: peste 2000 de medici şi 
asistente, sute  de vorbitori, sute de reprezentanţi ai industriei şi zeci de invitaţi străini.  

A fost nu doar un congres de mari dimensiuni, ci şi unul de mare calitate şi vreau să vă 
mulţumesc tuturor pentru prezenţa activă la manifestări.  

A fost un congres de alegeri: s-a stabilit noul Board  la o Adunare Generală cu peste 400 de 
participanţi; cu competiţie, discuţii şi dispute; e normal să fie aşa - în orice grup care funcţionează 
democratic .  

Opiniile critice ne sunt la fel de necesare ca şi cele laudative, atâta vreme cât sunt constructive 
şi  izvorate din dorinţa de îmbunătăţire a activităţilor comune. Astept de la toţi cei interesaţi de soarta 
SRC să ne comunice ideile şi părerile lor: (preferabil) nu numai în anul electoral, ci ori de câte ori se 
ivesc probleme; vă asigur că vor fi analizate cu responsabilitate.  

Am făcut parte – în mandatul 2008-2011 - dintr-un grup de conducere eficient şi omogen, o 
adevarată echipă condusă de Dan Deleanu; mi-a facut plăcere şi m-am simţit onorat să lucrăm împreună. 
Datorită lor, cred că suntem deja mai aproape de ţelurile pe care vi le-am propus atunci când m-aţi ales – 
şi pe care vi le reamintesc (în rezumat): 

 
Unitate în diversitate  

 Toţi ce care au ales cardiologia drept cale profesională (de la rezidenţi la pensionari )  trebuie 
să fie membrii cu drepturi depline. 

 Toate grupurile de lucru (şi chiar filialele cu activitate eficientă) trebuiesc sprijinite  
financiar:  proporţional cu numărul membrilor şi în limita fondurilor disponibile. 

 Activităţi autonome locale /regionale autofinanţate trebuiesc încurajate dacă  corespund  
scopurilor SRC şi nu impietează prin data /tematica manifestările decise  prealabil în comun. 

  
 Reguli stabile, transparenţa deciziilor şi a finanţării   

 O mai clară precizare a atribuţiilor preşedintelui ales, fostului preşedinte şi a fiecărui 
vicepreşedinte – pentru  a creşte  coerenţa activităţii. 

 Procedurile de vot  (propuneri, publicare, numărare, etc) trebuie sa fie stabile şi   
detaliile aplicării lor clarificate într-o anexă a statutului 

 Fundaţie SRC trebuie să fie  subordonată scopurilor şi răspunzătoare financiar   
conducerii SRC  

 Sinteze  ale  discuţiilor şi rezultatele votului din  şedintele Boardului trebuiesc  publicate pe 
site. 

 Un cod deontologic al raporturilor  cu sponsorii  trebuie  publicat şi aplicat. 
  
Comunicare eficientă a mesajului 

 Servicii eficiente de secretariat 
 Un site "prietenos " şi  mai des actualizat  
 modalitate permanentă şi rapidă de dialog a conducerii  cu  membrii  SRC ( e-mail /linie  

telefonica dedicată), pentru ca opiniile şi sugestiile tuturor să poată fi valorificate, iar întrebările 
dumneavoastra să capete răspunsuri  rapide. 

       
Promovarea valorilor dovedite  

 Să acordăm un recunoaştere mai largă şi recompensă financiară crescută 
lucrărilor/cercetărilor publicate  în reviste /prezentate la manifestări internaţionale de 
prestigiu. 

 Ieşirile la rampa (conferinţe, prelegeri) trebuie sa fie - în primul rând  rezervate celor  care 
lucrează efectiv şi au publicat într-un anume domeniu.  

                                                     
 Susţinerea şi finanţarea formării profesionale  

 Măsuri comune cu Universităţile pentru amplificarea studiului patologiei  C-V în facultate . 



 Suţinerea de burse SRC pentru pregătire în centre de prestigiu  (acordate  prin concurs ) –
preferenţial în domenii   deficitare ale cardiologiei româneşti  

 Sprijin ştiinţific pentru crearea -în cât mai multe centre din ţară - a condiţiilor de aplicare a 
cerinţelor curiculei   europene în pregatirea de rezidenţiat . 

 Program anual de cursuri (în colaborare cu alte societăţi profesionale)  pe teme de interes 
interdisciplinar . 

 Realizarea şi punerea la dispoziţia membrilor şi Filialelor a unor materiale utile practicii 
curente (ghiduri, prezentări de cazuri, protocoale de lucru). 

 Încurajarea tuturor formelor de e-learning . 
  
Susţinerea şi finanţarea cercetării în cardiologie 

 Identificarea/modificarea tematicilor prioritare ale  cercetării  în domeniu 
 Finanţarea –integral sau în colaborare – de programe de cercetare specifice  
 Sprijin Revistei Române de Cardiologie pentru cotarea în  bazele  internaţionale de date 

ştiinţifice 
 
Sprijin în atingerea de standarde profesionale adecvate  în structurilor private          

 Prin acţiuni convenite în comun cu Autorităţile Locale de Sănătate Publică şi Colegiul 
Medicilor , SRC poate să contribuie la atingerea şi  menţinerea standardelor profesionale şi la 
acest nivel –tot mai extins –al activităţilor noastre.  

 
Colaborare funcţională/formală cu alte SS din ţară  

 Planuri anuale de manifestări ştiinţifice comune (pe plan local/central) cu alte               
Societăţi  profesionale – în probleme de interes comun  

 Protocoale de lucru comune  în situaţii specifice de patologie interdisciplinar 
        
 Creşterea vizibilităţii cardiologiei româneşti pe plan internaţional   

 Sprijin financiar SRC  pentru lucrări acceptate la congrese de  prestigiu. 
 Un anuar al cardiologilor români care lucrează în  străinătate / sunt  de origine română  
 Plan de perspectiva  pentru manifestări internaţionale (potenţial de organizat) în România 
 Încurajarea şi sprijinirea mai eficientă (informaţii adecvate, recomandări) a cât  mai multor  

colegi  pentru obţinerea de competenţe şi distincţii la nivel european  
 Lobby reciproc mai eficient al personalităţilor cardiologiei românesti  pentru  câştigarea de 

poziţii de prestigiu în societăţi profesionale internaţionale 
 
Implicare socială  

 Prezenţe active în mass-media pentru a constientiza opinia publică de  ponderea  patologiei 
cardiovasculara  

 Contacte /discuţii / dispute mai frecvente cu autorităţile implicate (Guvern, MSF, CNAS)  
 Acţiuni publice în colaborare cu pacienţii 

 
Pe linia participării active a cât mai multor  membri la actiunile societăţii, vă anunţ că sunt în curs 

de organizare:  
- Clubul Tinerilor Cardiologi (sub 35 ani)  
- Clubul Cardiologilor Implicaţi în Practica Privată  
- Clubul Seniorilor  

şi vă invit să vă înscrieţi (printr-un simplu e-mail sau telefon la sediul SRC) în grupurile de iniţiativă 
care vor preciza priorităţile şi programele de perspectivă ale acestor structuri informale; sper ca ele să 
reprezinte un sprijin real pentru mai bună cunoaştere şi rezolvare a cerinţelor specifice . 
 

Vă mulţumesc încă o dată pentru că sunteţi cu fapta şi sufletul alături de SRC şi vă urez succes 
în toate ! 
 

Conf .dr. Ioan Mircea Coman 
 


