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Au fost prezenţi 18 membri ai board-ului SRC 
 
ORDINEA DE ZI: 
 
 
I. PREZENTAREA CONGRESULUI NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 
 

- Au fost analizate feedback-urile participanţilor şi sponsorilor 
- A fost prezentat raportul financiar al congresului 

 
 
II. PROBLEME ORGANIZATORICE 
 
1. Precizarea atribuţiilor fiecăreia din persoanele implicate în secretariatul SRC 
 
2. Precizarea atribuţiilor membrilor board-ului 

 
Atribuţiile vicepreşedinţilor:  
- D-nul Dr.Radu Ciudin: responsabil cu activitatea filialelor judeţene şi manifestările  educative (cursuri 

SRC) 
- D-nul Prof.Dr. Dragoş Vinereanu: responsabil cu coordonarea activităţilor grupurilor de lucru şi cu modul 

de îndeplinire a programelor şi studiilor iniţiate de SRC 
 
Întrucât D-nul Prof.Dr. Dragoş Vinereanu a fost ales atât vicepreşedinte al SRC cât şi preşedinte al Grupului de 
Lucru de Insuficienţă Cardiacă, s-a decis ca secretarul GL de Insuficienţă Cardiacă, respectiv D-na Dr. 
Ruxandra Christodorescu, să fie invitată la sedinţele de board până la alegerea unui nou  preşedinte al GL de 
IC (2012). 
 
Pentru creşterea numărului de membri din fiecare grup de lucru şi a activităţilor acestora s-a hotărât ca: 
- fiecare preşedinte de GL să trimită un mesaj sintetic către toţi membri SRC pentru a încerca cooptarea 

acestora în grupurile de lucru. 
- crearea în cadrul Grupurilor de Lucru a unui nucleu format din preşedinte, fost preşedinte, secretar 

pentru optimizarea activităţii fiecărui GL. 
 
 

3. Modificarea structurii unor Grupuri de Lucru 
- S-a propus schimbarea denumirii Grupului de Lucru de Cardiologie Pediatrică în Cardiologie Pediatrică şi 

Boli Cardiace Congenitale – aprobat cu unanimitate de voturi. 
- S-a propus schimbarea denumirii Grupului de Lucru de Ecocardiografie în Ecocardiografie şi alte Metode 

Imagistice – aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
- S-a propus schimbarea denumirii Grupului de Lucru de Cardiopatie Ischemică în Cardiopatie Ischemică şi 

Circulaţie Coronariană. S-a hotărât să fie luată o decizie ulterioară; Grupul de Lucru de Ateroscleroză va 
discuta despre proiectul includerii “Cercetării Cardiovasculare Translaţionale” între activităţile SRC. Discuţiile 
se vor desfăşura cu coordonatul proiectului - D-na Prof. Dr. Danina Muntean, UMF “Victor Babes” Timişoara. 

 



 
4. Reactivarea filialelor judeţene ale Societăţii Române de Cardiologie  

 
- A fost trimisă o scrisoare tuturor şefilor de secţie din ţară cu propunerea de reactivare a filialelor SRC, 

sugerând câteva modalităţi practice de reluare a activităţii; demersurile pe această linie vor fi continuate de 
vicepreşedintele SRC - Dr. Radu Ciudin. 

 
5. S-a discutat înfiinţarea unui departament de cercetare 

 
- S-au exprimat reţineri ale membrilor boardului cu privire la includerea registrelor în acest proiect. 
- D-nul Conf. I.M.Coman a propus dinamizarea cercetării prin acordarea de consultanţă – finanţare parţială a 

unor propuneri de studii din teritoriu. A propus ca D-nul Dr. B. A. Popescu să fie coordonatorul acestei 
acţiuni. 

- Pentru clarificarea priorităţilor privind registrele SRC s-a propus ca toţi preşedinţii grupurilor de lucru să 
definească dacă au propuneri de registre în domeniul respectiv - cu precizarea că cele deja aflate în derulare 
au prioritate de finanţare. 

- S-a aprobat cu unanimitate de voturi ca D-nul Prof. Dr. G.A. Dan să fie coordonatorul Registrului de FIA 
(registru afiliat ESC) 

- S-a aprobat cu unanimitate de voturi ca D-nul Prof.Dr. Dragoş Vinereanu să supervizeze activitatea 
registrelor 

- S-a precizat că domeniul de relaţii externe rămâne în atribuţia D-lui Dr. Dan Delanu şi D-lui. Conf. Dr. 
I.M.Coman. 

 
6. S-a anunţat înfiinţarea cluburilor SRC: 
- Clubul Seniorilor 
- Clubul Tinerilor Cardiologi 
- Clubul Cardiologilor din Practica Privată 
 

7.   S-a anunţat înfiinţarea Alianţei Române de Combatere a Hipertensiunii Arteriale prin semnarea în data de 
31 octombrie a Declaraţiei de Constituire.  

 
 
III.  CURSURI SRC 
 
- S-a hotărât ca fiecare Grup de Lucru poate să propună un singur curs ce urmează a se desfăşura în 2012 cu 

două locaţii fiecare. 
- Cursurile de mare interes în 2011 şi care au finanţare asigurată pot fi continuate şi în 2012 
- S-a propus trecerea unor cursuri deja încheiate pe platforma e-learning aflată pe site-ul SRC  
- S-a decis ca până la 15 noiembrie toate Grupurile de Lucru să trimită propunerea de curs pe 2012 (titlu, 

dată, locaţii, finanţare) 
 
IV.  DIVERSE 
 
1. S-au anunţat vorbitorii pentru Simpozionul Româno-Francez din 2012  
2. D-nul Conf.Dr. I.M.Coman a insistat pentru implicarea în activităţile de cercetare şi educaţie ale SRC a cât mai 

multor personalităţi din afara board-ului 
3. S-a discutat posibilitatea traducerii unor materiale AHA pentru pacienţi 
4. S-a prezentat o propunere de Protocol de Colaborare cu Asociaţia Cardiologilor Moldoveni, incluzând activităţi 

stiinţifice comune, posibilitatea de a pune la dispoziţia medicilor moldoveni a ghidurilor ESC traduse în limba 
română, facilităţi administrative. S-a aprobat ca D-nul Dr.Gabriel Tatu Chiţoiu să se ocupe de acest domeniu. 

 
 


