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ȘEDINȚA CONSILIULUI DE CONDUCERE 

A SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 

București , 7 februarie 2012 

 

 

 

Au fost prezenți 15 membri ai board-ului 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 

Conferința Națională a Grupurilor de Lucru (10 – 12 mai 2012) va avea loc  la Poiana Brasov - Ana Hotels. 

Votul prin corespondență anterior a decis această locație; modificarea a fost necesară ca urmare a aplicării 

noului regulament ARPIM prin care firmele farmaceutice membre nu au permisiunea de a desfășura acțiuni în 

hoteluri de 5 stele (așa cum este  Complexul ARO Brașov).  

 

A) Președintele SRC a prezentat schița de program a conferinței, pornind de la propunerile Grupurilor de 

lucru implicate și a sugerat introducerea unor sesiuni noi: 

- Cercetare fundamentală în patologia cardiovasculară (moderator: Prof.Dr.Danina Munteanu ) 

- Spotlight (sumar al  noutăților de maxim interes în domeniul respectiv - selectate de grupurile de lucru 

neincluse în acest an) 

- Sesiune pentru cardiologii sub 35 de ani  

B) S-a supus la vot si s-a aprobat cu unanimitate ca în timpul manifestărilor SRC : 

1. Nu se pot desfășura simpozioane satelite de firmă decât în locația stabilită (respectiv în sălile 

unde se desfășoară și lucrările științifice)  

2. Simpozioanele se desfășoară în condiții concurențiale (cel puțin 2 simpozioane simultan)  

 

2. FUNDAȚIA ROMÂNĂ A INIMII 

A) S-a audiat raportul Președintelui  FRI , Prof. Dr. Dan Gaiță: 

- Obiectivele propuse: ameliorarea stării de sănătate a populației din România, prevenirea bolilor 

cardiovasculare și scăderea mortalității cauzate de acestea cu 10% până în 2015.  

- Direcții de acțiune: strângere de fonduri, donații, promovarea imaginii, proiecte clinice 

- Strategii de prevenție: prevenția secundară (EUROPREVENT 2011 – standul FRI, Conferința Națională 

a Grupurilor de Lucru, Congresul Național de Cardiologie – Curs anual pentru publicul tânăr „Copii și 

voi puteți salva o viață!”), prevenția riscului înalt (lansarea oficială în parteneriat cu MS a proiectului 

„SOS Cardio – Atentie, Risc Cardiovascular!”), prevenția populaționanală. 

Proiecte ale FRI pe 2012 

- Participarea cu stand la EUROPREVENT; Continuarea proiectului „SOS Cardio – Atenție, Risc 

Cardiovascular!”; Concurs de presă „Scrie din Inimă”; Ziua Prevenției – 12 februarie 2012 (zone 

special amenajate în Baneasa Mall pentru măsurarea Heartscore cu Testul Cartonașelor); Continuarea 

parteneriatului cu CNA prin redifuzarea spoturilor produse de către FRI; Campanii populaționale 

- Acțiunea „Pedalează pentru inima ta!”; Zilele Insuficienței Cardiace – conferință de presă, show 

culinar, puncte de informare și evaluare, campanie radio; Ziua Inimii – conferință de presă, spectacol 

în aer liber, materiale de promovare; Evenimente dedicate partenerilor – proiecte dedicate 

angajaților, implementate în parteneriat cu departamentele de CSR ale companiilor multinaționale 

 

D-nul Dr.Daniel Gherasim a ridicat problema relației dintre Grupul de Lucru de Cardiologie Preventivă si 

FRI, având în vedere ca au multe priorități comune. Board-ul a solicitat președintelui FRI o mai bună 

coordonare a acțiunilor fundației cu cele ale GL de Preventie. 
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B) Alegerea membrilor desemnați de SRC în noul board al Fundației Române a Inimii 

Conform statutului FRI ( art 13, pct.4) fostul președinte al SRC devine automat Președinte al FRI.  

Luând cuvântul, D-nul Dr.Dan Deleanu s-a recuzat și a propus ca Prof.Dr.Dan Gaiță să rămână președinte 

al Fundației  Române a Inimii, pentru a putea finaliza o serie de excelente proiecte începute deja .  

A fost stabilită (cf. Statutului – art 13, pct.2) componența consiliului de conducere FRI din partea SRC: 

- Președintele și Secretarul SRC (respectiv Conf. Dr. Ioan Mircea Coman și Dr. Bogdan Alexandru 

Popescu) dobândesc automat calitatea de membru în consiliul director al FRI 

- 2 membri dintre membrii Consiliului de conducere al SRC (alții decât președintele și secretarul): 

propuși  Dr.Dan Deleanu și Dr.Radu Ciudin 

- Coordonatori naționali desemnați de SRC: Prof.Dr.Dan Gaiță 

- 2 membri dintre membrii SRC (din afara boardului): Prof.Dr.Dumitru Zdrenghea și Dr.Iulia Kulcsar 

Toate propunerile au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

 

3. RELAȚIA SRC / COMISIA DE CARDIOLOGIE A MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII 

Președintele SRC a propus amânarea unor puncte legate de acest subiect, datorită absenței de la ședintă a     

D-lui Prof.Dr.D.Vinereanu (Președintele Comisiei de Cardiologie a MS ). Acestea vor figura pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe de board. 

A) S-a abordat tema Atestătelor de studii complementare (competențe) 

Sunt clarificate atestatele de Ecocardiografie și Cardiologie Intervențională; s-au discutat unele aspecte 

încă disfuncționale legate de aplicarea în practică a acestor atestate.  

S-a menționat că atestatul de studii complementare în Cardiologie Pediatrică a fost aprobat de Ministerul 

Sănătății dar nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial. 

Dr.Radu Vatasescu a fost nominalizat pentru finalizarea proiectului de curriculă pentru atestatele de 

Pacing și respectiv de electrofiziologie.   

În colaborare cu Societatea Română de Radiologie, Conf.Dr.I.M.Coman va elabora recomandările legate de 

atestarea de studii complementare în Imagistică Alternativă (RM, CT cardiovascular ). 

B) S-a discutat problema medicamentelor deficitare pe piața românească – Au fost nominalizați Prof.Dr.Dan 

Dobreanu și Conf.Dr.Calin Pop pentru întocmirea unei liste cu mediamente deficitare în domeniul bolilor 

cardiovasculare. S-a propus ca D-nul Prof.Dr.Mircea Cinteză  să discute cu alte societăți profesionale o 

listă mai amplă și să ridice aceasta problemă la Ministerul Sănătății.  

 

4. PLATFORMA E-LEARNING 

A)  S-a prezentat și s-a aprobat proiectul privind dezvoltarea platformei de e-learning  

Responsabil proiect: Dr.Ovidiu Chioncel 

În forma prezentă, cuprinde informații bazate pe studii clinice (total de 721 studii); a fost finalizat            

modulul de insuficiență cardiacă și cel de hipertensiune arterială.  

Conf.Dr.I.M.Coman a propus ca și unele cursuri de interes (desfășurate anterior în teritoriu) să fie 

încărcate pe platforma e-learning.  

B) S-a anunțat achizitionarea unui nou domeniu de internet – cardioinfo.ro, care va găzdui, între altele, un 

târg de joburi pentru tinerii cardiologi.  

 

5. DIVERSE 

A) Participarea României la Registrul European de Ablație în Fibrilație Atrială 

D-nul Conf.dr.I.M.Coman a prezentat propunerea venită din partea ESC de a participa la acest registru și 

de a desemna un reprezentant al tării în steering commitee (coordonator național).  

A fost aprobată participarea României cu două centre (Spitalul Clinic de Urgenta - București și Spitalul de 

Recuperare – Cluj Napoca).  

Pentru coordonatorul național Conf.Dr.I.M.Coman l-a propus pe Dr. Radu Ciudin, iar Grupul de Lucru de 

Aritmii pe Dr. Radu Vătășescu. Rezultatul votului secret a fost: Dr.Radu Ciudin - 7 voturi; Dr.Radu 

Vătășescu - 5 voturi; o abținere. S-a decis ca Dr.Radu Ciudin să fie coordonator național.  
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A existat o controversă de principiu în ceea ce privește desemnarea reprezentantului național pentru 

Registre Europene de către președintele SRC sau de către GL implicate. Detaliile discuției pot fi consultate 

în procesul verbal al ședinței aflat la sediul SRC. 

B) Președintele Grupului de Lucru de Hipertensiune Arterială Prof.Dr.Mircea Cinteză a propus afilierea 

Grupului de Lucru de Hipertensiune Arterială la Societatea Europeana de Hipertensiune  

S-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

C) Organizarea de manifestări cardiologice internaționale în România 

Au fost propuse (de reprezentanții  GL respective) candidatura României la următoarele manifestări: 

 Congress ESC Working Group: Acut Cardiac Care – Octombrie - 2014 

 Congress European Association of Echocardiography (EAE): EUROECHO: 2015 sau 2016 

 Congress ESC Working Group: Heart Failure - 2015 sau 2016   

SRC va acorda tot sprijinul posibil pentru succesul acestor candidaturi; s-a sugerat anunțarea din timp a 

propunerilor venite din partea oricărui alt GL privind (eventuala) organizare în România a unor acțiuni 

majore, pentru a permite o bună coordonare a eforturilor. 

D) Proiectul „Romanian Athletic CardioClub” – clubul sportiv al cardiologilor și al medicilor de alte 

specialități. 

Dr.G.Tatu Chițoiu a prezentat proiectul de înființare a acestei asociații cu statut juridic, având printre 

obiectivele principale: desfășurarea de activități de interes general și stimularea activităților sportive ca 

mijloc de prevenție și recuperare a bolilor cardiovasculare. 

Articolul 11 al propunerii de statut prevede „Societatea Română de Cardiologie, în calitatea sa de membru 

fondator, are drept de veto asupra deciziilor Adunării Generale și/sau a Consiliului Director a „Athletic 

CardioClub”. Cu condiția respectării acestui articol, proiectul fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

E) Finanțarea unui stand comun SRC-FRI la EUROPREVENT 2012 (Dublin). S-a avizat cu majoritate de 

voturi, cu mențiunea că președintele SRC este mandatat să analizeze și să minimalizeze costurile 

implicate în această acțiune. 

F) Endorsarea de produse comerciale  

Conf. Dr. I.M. Coman a cerut discutarea unei probleme complexe – și anume posibila endorsare de către 

SRC a unor produse comerciale. S-a stabilit prin vot deschis că board-ul nu se opune în principiu unor 

astfel de acțiuni, cu condiția stabilirii inițiale a unor principii clare de abordare. A fost stabilit un comitet 

format din: Prof. Dr. Mircea Cinteza, Dr. Ovidiu Chioncel, Dr. Dan Deleanu și Prof. Dr. Dan Gaiță, care să 

propună principiile menționate, incluzând principiul non-exclusivității, al expertizei externe 

(independente) asupra calității, al lipsei unor controverse științifice asupra efectului cardiovascular al 

produselor respective și al transparenței de decizie. 

 

 

 

 

 


