
SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE 
MINUTA SEDINTEI CONSILIULUI DE CONDUCERE 

22 februarie 2013, Bucuresti 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. CONFERINTA NATIONALA A GRUPURILOR DE LUCRU 2013 
- Locatie – Poiana Brasov, Ana Hotels.  
- Noutate organizatorica – Ateliere de Imagistica. Spatiu destinat – Etaj 1.  
- Invitati straini – SRC poate asigura costurile pentru un invitat strain/GL.  
- Conform protocolului stabilit cu celelalte societati partenere, se va organiza anul acesta Conferinta 

Nationala a Aliantei Romane de Combatere a Hipertensiunii Arteriale (sambata 18 mai 2013, sala 
Ana).  

- Repartizarea sesiunilor pentru fiecare grup de lucru implicat. Au fost alocate cate 4 sesiuni 
(inclusiv sesiuni comune).  

- Cursul de cardiologie interventionala va functiona ca manifestare satelit a Conferintei Grupurilor 
de Lucru.  

- Sesiunea VARIA – sesiune a grupurilor de lucru neimplicate la manifestare. Coordonator 
Prof.Dr.Carmen Ginghina 

 
2. PROPUNERI PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI SRC – Aprobat in unanimitate de 

catre board-ul SRC  
- Clarificarea etapelor in timp pentru modificarea statutului 
- Etape: 22 februarie – 10 mai 2013 - Propuneri de modificare din partea membrilor boardului; 15 

Mai – discutii in sedinta de board, propunere comuna a boardului pentru modificari agreate in 
comun; anuntarea publica si publicarea pe site a propunerilor venite din partea board-ului; 17 mai-
1 iulie – trimitere de propuneri din partea membrilor SRC; 10 septembrie – discutie in board si 
eventuale completari ale proiectului cu idei sosite de la membrii SRC si agreate de board; 11 
septembrie – publicarea pe site-ul SRC cardioportal.ro si cardioinfo.ro a proiectului de statut 
revizuit; 4 octombrie, 5 octombrie – Adunarea Generala – prezentarea modificarilor si supunerea 
la vot. 

- Propuneri de modificare statut din partea D-lui Conf.I.M.Coman: Unul din locurile de 
vicepresedinti sa fie rezervat unui cardiolog din afara Bucurestiului; unul din locurile din board sa 
fie rezervat unui reprezentant din centre ne-universitare; completarea GL cu domenii neacoperite; 
sistem de vot prin corespondenta (similar procesului de vot de la Societatea Europeana de 
Cardiologie) 

 
3. TABARA DE VARA 2013 -  Aprobat in unanimitate de catre board-ul SRC 
- S-a decis implicarea Clublului tinerilor cardiologi 
- Data: 28 iunie-7 iulie 2013, Nr.participanti: 20, Locatie: Sibiu 
- Subiecte: Imagistica cardiovasculara, Urgente cardiace, Statistica medicala, Farmacologie clinica, 

Boli vasculare periferice. 
- Avem acoperirea financiara, fara cheltuieli suplimentare din partea SRC - sponsorizare din partea 

a trei companii. 
- Criterii de selectie: membru SRC sub 35 ani, prioritate rezidenti an mare, proportionalitate in 

functie de numarul rezidentilor din fiecare centru universitar. Obligatoriu: publicarea cel putin a 
unui articol/prezentare la manifestarile SRC. Urmeaza a fi consultat Clubul Tinerilor Cardiologi. 
Comitet de selectie: Dr.Ruxandra Christodorescu, Dr.Daniel Gherasim, impreuna cu liderul 
Clubului Tinerilor Cardiologi si presedintele SRC. 

 
 

4. DIVERSE 
a. CONGRES UMF  2013 - INVITATIE PARTENERIAT  STIINTIFIC 

- In perioada 30 mai -1 iunie – primul Congres UMF Carol Davila – sprijinul SRC prin 
mediatizarea manifestarii pe site-ul SRC.  

 
b. REGULI SELECTIE – CANDIDATI PENTRU CARDIOLOGISTS OF TOMORROW 2013 

- Avem 25 locuri si 32 candidati. Se va gasi o solutie interna care sa permita participarea tuturor 
candidatilor; se vor stabili ulterior regulile de selectie pentru anii viitori. Taxa de participare este 
asigurata de Societatea Europeana de Cardiologie si transportul de catre Societatea Romana de 
Cardiologie. 



 
c. APLICATIE FELLOW – ESC – PENTRU MEDICI REZIDENTI 

- Daca sunt indeplinite criteriile Societatii Europene, de principiu nu exista obiectii din partea 
Societatii Romane de Cardiologie in recomandarea medicilor rezidenti pentru aplicatiile 
Fellowship – Scientific excellence. 

 
d. ALIANTA ROMANA DE COMBATERE A HIPERTENSIUNII ARTERIALE (ARCHA) 

- Alianta este constituita si are o ultimaconfirmare juridica pe 17 martie. Prof.Dragos Vinereanu va 
coordona alianta si va clarifica cu cu ceilalti parteneri programul stiintific si acoperirea financiara 
in comun a activitatii.  

 
e.  PLATFORMA E-LEARNING 

- Avem 93 utilizatori inregistrati; 250 accesari/luna. Parametrii de utilizare sunt buni. 
- Finantarea acopera costurile cu un usor profit pentru SRC. 
 

f. ANUNTURI LOC DE MUNCA – cardioinfo.ro 
- S-a aprobat in unanimitate ca pe site-ul cardioinfo.ro sa nu fie publicate job-uri in straintate  
- Raman gratuite anunturi pentru unitatile sanitare ale retelei publice centrele de stat care vor sa 

posteze anunturi. S-a aprobat pentru cei din unitatile medicale private sa fie stabilita o taxa de 
publicitate. 

 
g. BILANT FINAL CNC 2012 

- Din punct de vedere financiar veniturile au depasit costurile necesare desfasurarii congresului 
 

h. TEMA OFICIALA MAJORA CNC 
- S-a propus tema oficiala pentru Congresul National de Cardiologie de anul acesta sa fie „HTA si 

bolile cardiovasculare” si „Moartea subita”. A fost aleasa tema „HTA si bolile cardiovasculare”. 
 

i. REGISTRUL EUROPEAN „CHRONIC ISCHEMIC CARDIOVASCULAR DISEASE 
(CICD) PILOT REGISTRY” 

- S-a discutat cererea din partea Societatii Europene de Cardiologie de participare a Romaniei la un 
Registru Pilot privind Cardiopatia Ischemica. S-a decis participarea SRC si a fost desemnat 
coordonator national – D-nul Conf.Dr.Serban Balanescu, presedintele Grupului de Lucru de 
Cardiopatie Ischemica. 

 
j. STAND EUROPREVENT 

- S-a discutat solicitarea D-lui Prof.Dan Gaita de co-finantare din partea SRC pentru un stand 
comun la Congresul Europrevent. S-a decis cu majoritate de voturi ca Societatea Romana de 
Cardiologie sa finanteze doar standul la Congresul European de Cardiologie, urmand a relua 
discutia privind criteriile de participare financiara la alte manifestari europene. 

- S-a decis desfasurarea unei sedinte comune a board-ului SRC si FRI pentru clarificari 
suplimentare. 

 
k. CONGRES – BOLILE CRONICE NETRANSMISIBILE – 8-9 februarie 2013, Bucuresti  

- S-a solicitat aprobare pentru redactarea unei scrisori adresata organizatorilor manifestarii privind 
absenta Societatii Romane de Cardiologie de la acest eveniment.   

 
l. PROGRAMUL ELVETIANO-ROMAN - medicina de urgenta pre si intraspitaliceasca 

- A fost redactata scrisoarea de intentie din partea SRC pentru Programul de Cooperare Romano-
Elvetian. Este o propunere de parteneriat cu SMURD si Consiliul National Roman de Resuscitare, 
participarea SRC fiind axata pe cresterea nivelului calitativ al activitatii personalului medical din 
unitatile coronariene si departamentul de Cardiologie de Urgenta (deadline 7 martie) 

- Exista o propunere de participare la Programul Norvegiano-Roman - pentru componenta dedicata 
sanatatii 


