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MINUTA  

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE CONDUCERE 

26 noiembrie 2015, București 

 

Prezenți –Consiliul de Conducere dintre care online Conf.Dr. Gabriela Doroș, , Dr.Diana Tint, 

Dr.Ruxandra Christodorescu și membru consultant Conf.Dr. Călin Pop. 

 

1. Activitatea SRC în intervalul 20 Septembrie 2015– 25 Noiembrie 2015 

 

1.1. Organizatoric: 

 

1.1.1. Modificarea Statutului SRC în conformitate cu hotărârile luate la Adunarea Generală din 18 

Noiembrie (depunere la Judecatorie: decembrie 2015); trebuie acordata o atentie deosebita 

articolului potrivit căruia SRC poate organiza cursuri/manifestări de formare profesională 

1.1.2. În conformitate cu decizia anterioară a Consiliului a fost înființată Societatea Comercială SRC 

MEDICALEVENTS SRL.  

- Obiective principale de activitate: organizare evenimente medicale, educație medicală, 

producția și distribuția de materiale științifice și educative, etc. 

- Asociat unic: Societatea Română de Cardiologie 

1.1.3. Există în curs de semnare și renegocierea contractul cadru cu MediaMed privind organizarea 

principalelor manifestări ale societății și semnarea unui Contract de prestări servicii pentru 

producerea Romanian Journal of Cardiology; 

1.1.4. A avut loc întâlnirea cu Companiile farmaceutice pentru definitivarea participării lor la 

proiectele SRC; se estimeaza ca vom avea fonduri pentru Conferinta GL si Congresul National de 

Cardiologie 

1.1.5. Situația evidenței membrilor SRC a fost prezentata de Conf. Dr. Antoniu Petris și Dr. Adrian 

Mereuță avand ca idei principale 

- Apelul către cardiologii români de pretutindeni; 

- Inițiativa de centralizare a cardiologilor din România – cu ajutorul colegiilor medicale 

teritoriale. Au răspuns până acum 15 colegii. Față de 1460 membri la începutul anului, în 

momentul de față sunt 1532 membri. La întâlnirea cu Prof.Atar nu am putut raspunde căți 

cardiologi sunt în România. Sperăm ca până la sfârșitul anului să avem o evidență clară cu 

scopul principal de a atrage cât mai multi cardiologi în rândul membrilor SRC. 

- S-a început implementarea contului pentru fiecare membru SRC  

- Referitor la taxele de membru – vom transmite înștiințări de plată în decembrie și 

februarie – după care îi vom exclude pe cei cu restanțe (cf statutului dacă cotizația nu este 

achitată timp de 2 ani se va aplica excluderea acestora) 



2 | P a g e  
 

- Pe site-ul SRC există un spațiu dedicat membrilor de onoare 

- Există oportunitatea înscrierii reciproce a membrilor SRC și ai Societății de Medicină 

Internă în cele două societăți; s-a decis pastrarea membrilor actuali fără o fuziune cu alte 

societăți medicale, cu mențiunea de a trimite totuși o invitație necondișionată de aderare la 

SRC. 

1.1.6. Datorită volumului mare de muncă in cadrul societății se va încerca angajarea unei secretare 

(tentativă nereușită pentru moment). 

1.1.7. A fost demarată acțiunea „Sinaia – primul oraș al prevenției bolilor cardiovasculare” –  Conf. Dr. 

Ioan Mircea Coman a avut o întâlnire cu reprezentantul Primăriei Sinaia, S-a stabilit ca până în 

15 decembrie să existe un reprezentant al primariei care să se ocupe specific de această acțiune. 

Din partea noastră vor fi reprezentanți medici pentru pneumologie, hipertensiune, boli 

metabolice.  

 

1.2. Profesional: au fost întocmite documentele necesare pentru propunerea de înființare a 

competentelor de “Stimulatoare și Defibrilatoare Cardiace Implantabile” și de “Elecrofiziologie 

Cardiacă Intervențională”.  

 

1.3. Științific/educativ: 

 

1.3.1. Au fost prezentate cursurile Grupurilor de Lucru desfășurate în 2015 cu un total participanți de 

peste 2100 

1.3.2. A fost deschis registrul RO-STEMI – Noiembrie 2015 (finanțat de compania Astra Zeneca); timp 

de desfășurare – o lună. 

 

1.4.  Implicare în decizia politică: 

- activitate intensă în parteneriat cu Societatea Română de Pneumologie și Fundația Inimii 

pentru promovarea și susținere adoptării formei modificate a  Legii 349/2002 privitoare la 

combaterea efectului produselor din tutun în sensul interzicerii totale a fumatului în 

spațiile publice închise.  

- Două apeluri către Presedintie, Guvern, Parlament.  

- Petiție on-line => 3000 de semnături în 10 zile 

- Participare directă la sedinta Comisiei pentru Sănătate și Familie a camerei Deputaților în 

urma căreia s-a dat aviz pozitiv pentru votarea acestei legi în Plenul Parlamentului. 

- Deocamdata legea a fost scoasă de pe ordinea de zi a parlamentului. 

 

1.5. Relații cu alte structuri organizatorice medicale 

- a fost semnat un parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști din Iași. Au fost 

participanti activi la acțiunile SRC. 
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1.6. Relații internationale: 

- scrisori de susținere a candidaturilor pentru structurile ESC: 

o Conf. Dr. Ioan Mircea Coman (consilier) - (susținut si de Societatea Maghiară, Societatea 

Bulgară și Societatea din Republica Moldova, Societatea din Ucraina); 

o Prof. Dr. Dan Atar (Norvegia – viitor președinte ESC) 

o Prof. Dr. Stefan Anker (Germania, vicepreședinte ESC)) 

o Prof.Dr.Patrizio Lancelloti (member - Nominating Committe) 

o Prof. Dr. Bela Merkely (Ungaria, vice președinte ESC) = condiționat de primirea unei 

scrisori de intenție; fără o susținere clară 

o Prof. Dr. Robert Kiss (Ungaria – consilier) = condiționat de primirea unei scrisori de 

intenție; fără o susținere clară 

- anularea unui curs „NOACCS” finanțat de REMEDICA și care ar fi urmat să aibă loc la 

București pe 24 Octombrie; anularea a fost datorată unui viciu de comunicare al 

organizatorilor (ignorarea propunerilor părții române)  

 

2. Probleme curente 

 

2.1. Noul Redactor sef al Romanian Journal of Cardiology 

- Domnul Profesor Eduard Apetrei își încheie mandatul. Acesta a mulțumit tuturor pentru 

colaborare și a propus pe D-na Prof.Carmen Ginghină pentru funcția de Redactor Sef 

al Revistei Române de Cardiologie. S-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

- S-a decis ca D-nul Prof. sa rămână membru al Consiliu de Conducere pe durata actualului 

mandat. Devine automat și membru al Grupului de Consilieri ai SRC; 

2.2. Aprobarea programului/proiectelor Societății Române de Cardiologie pentru anul 2016  

- D-nul Dr.G.Tatu Chitoiu a prezentat pe scurt proiectele pe 2016 – continuare a proiectelor 

aprobate în decembrie 2014 pentru perioada întregului mandat. 

- Se adaugă cursul ESC și ExpertMeeting de Sindroame Coronariene Acute. 

- Aprobat cu unanimitate de voturi 

PROIECT CENTRAL 2016: deschiderea unei televiziuni online a Societății Române de 

Cardiologie 

 

2.2.1. Conferința Grupurilor de Lucru (12-14 Mai, Sibiu) 

a).Organizatori: 

 - GL de Ateroscleroză și Aterotromboză 

 - GL de Cardiologie Intervențională 

  - GL de Cardiologie Preventivă și Recuperare Cardiovasculară 

 - GL de Cardiologie de Urgență 
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  - GL de Cardiopatie Ischemică 

b) Termene stabilite pentru o bună organizare: 

1. lista invitaților străini: până la 15 Decembrie 2015 

2. transmiterea sesiunile până la sfârșitul lui Februarie 2016 

3. definitivarea programului final: 31 Martie 2016. 

 

2.2.2. Al 55-lea Congres al Societății Române de Cardiologie  

a) S-a propus ca teme dominante - Basic science & Prevenție primară/secundară.  

b) Termene stabilite 

- pentru propuneri invitați străini până la 31 Ianuarie 2016 

- abstractele și conferințele propuse până la 15 Mai 2016 

- Programul final: 31 Iulie 2016 

 

Mențiuni importante: 

a). Există propunerea pentru ca perioada de desfășurare a Congrsului SRC să fie de Miercuri de la 

prânz și până Sâmbătă dupăamiază (în loc de Joi dimineața – Sâmbătă seara):   

-  deschiderea Congresului ar fi Miercuri la ora 16, simpozioanele de firmă de 90 de minute de 

sâmbătă de la prânz s-ar muta miercuri seara, simpozioanele de firma de 60 de min de sâmbătă 

seara s-ar mută sâmbătă la ora 12; am putea programa sesiunile organizatorice ale Grupurilor 

de lucru, toate în același timp, în săli paralele, după simpozioanele de firmă de 60 de minute; ar 

fi reuniuni de lucru cu catering; am putea crea pauze mai mari între sesiuni; închiderea 

Congresului s-ar face după încheierea reuniunilor Grupurilor de Lucru, momentul cultural al 

Congresului ar fi Vineri seara; NB> în această formulă cursurile precongres ar trebui să se 

desfășoare miercuri dimineața !! 

 

S-a hotarat mentinerea zilelor de desfasurare Joi dimineata – Sambata seara (22-24 septembrie 

2016). 

 

b). Au fost demarate acțiuni pentru modernizarea/optimizarea organizării Conferinței Grupurilor de 

Lucru și a Congresului SRC/2016 precum și modernizarea modului de desfășurare a 

programului științific: 

- asigurarea interactivității sesiunilor prin programe on-line abordabile de pe mijloacele de 

comunicare mobile (telefoane, tablete); 

- cuantificarea cantitativă și calitativă a participării la sesiuni prin utilizarea codurilor de 

bare atașate ecusoanelor; 

- evaluarea electronică, în timp real, a calității sesiunilor și a prezentărilor; 

- up-grad-area Sesiunilor Poster (postere electronice în format nou) și a sesiunilor de Poster 

Forum. Propunere: utilizarea Salii Ferdinand, dotata inclusiv cu un număr limitat de locuri 
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pe scaune pentru sesiunea de Poster Forum (în locul locației de până acum, respectiv la 

balconul holului de acces în Cazino. 

- Locul sălii Ferdinand va fi luat, pentru conferințe, de sala de la Hotel Montana; 

 

Se va mediatiza respectarea regulamentului de protectie ISU prin care nu se va mai permite 

intrarea în sală peste capacitatea maximă admisă. 

 

Se va implementa transmiterea în afara sălii a sesiunii în desfășurare. 

 

c). Problema taxelor de participare la Congresul SRC 

- Peste 50% dintre participanții la congresul SRC nu sunt cardiologi (a se vedea figura de mai 

jos). 

- În prezent SRC are cele mai reduse taxe de participare dintre toate Societățile Profesionale 

Medicale 

A fost prezentata distribuția pe specialități a participanților la congresul SRC/2015 

 

 

 

- Propunere: creșterea taxei de participare a non-membrilor SRC cu 100%. Estimativ asta 

înseamnă un spor de 40-45.000 de euro anual în bugetul SRC si o buna ocazie de atragere de noi 

membri în SRC. 

- Aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2.2.3. Cursurile Grupurilor de Lucru ale SRC 

- au fost prezentate propunerile GL cu discutie punctuala pe acele cursuri care se suprapun la 

aceeasi data si locatie. S-a propus fie schimbarea datei, fie gruparea in doua zile succesive, 

aceeasi locatie. 

- Se vor anunța din timp toate cursurile către colegiile medicale teritoriale pentru evitarea 

suprapunerii cu alte manifestări din teritoriu 
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2.2.4. Bursele Societății Române de Cardiologie 

- A fost propusă acordarea a 3 burse (impartirea bursei existente în 3 categorii):  

- basic science (avem invitație Prof. Binah, Israel); de discutat dacă nu se poate face în 

România – vom avea discuții cu Prof. Maya Simionescu după 1 Decembrie 2015; 

- electrofiziologie (invitație Prof. Glikson, Israel) 

- cardiologie pediatrică (crearea și întreținerea registrului de malformații congenitale la 

copii?); 

 

2.2.5. Campania „Totul pentru Inima ta!” 

 

2.2.5.1. Broșurile SRC vor fi finalizate in Decembrie 2015; 

2.2.5.2. Aplicația pe telefoanele mobile de autodiagnostic a HTA (finalizare in Decembrie 2015) 

2.2.5.3. Conferințele pentru publicul larg 

- Vom avea un prim eveniment la Ateneul Român: 23 Aprilie 2016 avand ca teme principale 

Combaterea sedentarismului si a Hipertensiunii arteriale 

 

2.2.5.4. Stafeta Inimii: 24 Aprilie 2016 

 

2.2.6. A fost prezentata situația financiară a Societății Române de Cardiologie; a fost propusa 

incercarea de achizitionare a unui sediu propriu pentru partea administrativa. Se va incerca 

achizitionarea prin fonduri europene. 

 

 

 

 

 

 

 


