
MINUTA ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE CONDUCERE AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE 

CARDIOLOGIE 

7 mai 2015, Sibiu 

 

 

1. BILANȚUL ACTIVITĂȚII SRC ÎN INTERVALUL 14 DECEMBRIE 2014 – 7 MAI 2015 

 

1.1. Organizatoric 

1.1.1. Implementarea regulamentelor SRC 

1.1.2. Efectuarea expertizei contabile pentru anul 2014 (încheiată) 

1.1.3. Lărgirea expertizei contabile pentru intervalul 2010-2014 (încheiată la 15 mai 2015) 

1.1.4. Renegocierea contractului cu organizatorul de evenimente (în curs de finalizare) 

1.1.5. Angajarea unui avocat al SRC (retribuit cu ora de activitate) 

1.1.6. În perspectivă: angajarea unei firme de contabilitate pentru asigurarea corectitudinii 

activității financiare a SRC 

NB. Bilanțul contabil pentru anul 2014 încă nu a fost semnat. O decizie va fi luată 

imediat după 15 Mai 2015 într-o ședință la care vor participa ultimii trei Presedinți ai 

SRC, viitorul Președinte, contabilele care au întocmit bilanțurile în intervalul 2010-2014 

și compania de contabilitate angajată pentru re-expertizare contabilă 2010-2015. Dacă 

va fi nevoie se va apela la o altă firmă de contabilitate care va îndeplini rolul de arbitru, 

împreună cu avocatul SRC. 

Bilanțul contabil va trebui aprobat de către Consiliul de Conducere 

 

1.2. Cursurile SRC în intervalul ianuarie – aprilie 2015 

- 10 cursuri, număr total de participanți: 1013 (medie 100/curs) 

- bugetul cursurilor  

 - venituri 134.239 euro 

 - cheltuieli: 119.782 euro 

- balanța pozitivă: 14.457 euro (acoperirea unui curs finanțat de SRC din resurse proprii) 

- materiale procurate de SRC de pe urma cursurilor – laptop, videoproiector, imprimantă, server 

 

1.3. Cardiologia aplicată – Campania „Totul pentru inima ta!” 

1.3.1. „Infarct extremă urgență!” : sponsor Astra Zeneca 

- Campania TV= buget 136.000 euro cu TVA 

- Campania online: buget 12000 euro;  (Anexa 1; Anexa 2; ANEXA 3) 

-  peste 17000 de accesări ale programului în primele 9 saptămâni (270 accesări/zi) 

1.3.2. „Aleargă cu noi pentru inima ta!” (Anexa nr. 4) 

- Aplicație Google AdWords – Athletic CardioClub 

- peste 36000 de vizionări în primele 16 saptămâni = 321/zi 

- creșterea numărului de membri ACC până la 512/ 30 Aprilie 2015 

- 60 de membri ACC înscriși la Semimaratonul București din 17 Mai 

 

1.3.3. Aplicație „Autodiagnosticul hipertensiunii arteriale” (sponsor = Pfizer) 



- poate fi utilizată în dublu scop: autodiagnosticul HTA și autocontrolul TA la 

pacienții în tratament pentru HTA 

- în curs de realizare: aplicația pe telefoane mobile/tablete 

- Este nevoie de mediatizare prin: 

o Partenerii din ARCHA 

o Medicii de familie 

o La proprii pacienți din cabinetele private 

o În parteneriat cu organizațiile studențești 

1.3.4. Campania anti fumat 

- Campanie comună SRC-FRI în parteneriat cu Societatea de Pneumologie - aflată 

în discuție la parlament; scopul este încercarea de a se respecta legea actuală; 

- Participare activă in cadrul Coaliției „Romania respiră” 

 

1.4. Publicațiile SRC 

1.4.1. INFOCARD 

- din Decembrie 2014 apare lunar, în format electronic 

- s-a propus mediatizarea în rândul altor societăți profesionale – cu condiția unei 

reciprocități 

1.4.2. Romanian Journal of Cardiology 

- a apărut numărul 1 / 2015 

1.4.3. Progrese în Cardiologie 

- va apare ca supliment al Romanian Journal of Cardiology 

- va conține strict noutățile înregistrate în ultimul an în sfera de activitate specifică 

fiecărui Grup de Lucru 

- data limită de trimitere a materialelor: 15 iunie 2015 

 

2. CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU ALE SRC 

  

2.1. Cursuri pre-Conferință 

- resuscitare cardiorespiratorie – dedicat medicilor din unitățile coronariene 

- ECG pentru asistentele din USTACC ( a doua ediție; prima a fost la București, 4 Aprilie 

2015) 

- S-a propus demararea unui program național de instruire în resuscitare cardiorespiratorie în 

rândul elevilor de liceu (implementat în proiectul “Săptămâna altfel”) 

- Pentru recunoașterea cursului  - avem nevoie de persoane acreditate – în acest moment avem 

doar Consiliul Național de Resuscitare cu atestare europeană 

- Societatea Română de Cardiologie nu este acreditată ca formator pentru EMC 

 

2.2. Premierele Conferinței GL – 2015 

- Primul curs precongres cu taxa de participare 

- Desfășurarea în doua locații diferite – Hotel Ramada și Hotel Continental 

- Primul speakers corner – Sala Gamma, Hotel Ramada 

- Primul studio de interviuri care vor fi înregistrate și difuzate pe Cardioportal – cu ajutorul 

unei echipe de reporteri ai SRC (desemnați din rândul tinerilor cardiologi) 

- Înregistrarea de sesiuni științifice și difuzarea lor pe www.cardioportal.ro  – Sala Atlas 

http://www.cardioportal.ro/


- Primul cros organizat în parteneriat cu liceele locale. Concurs pentru afisul crosului, câștigat 

de doi elevi ai Colegiului Național „Gh. Lazar”  

- Masa festivă a SRC organizată într-un ... cort ! 

 

2.3. Programul Conferinței 

- 29 de sesiuni științifice 

- sesiunea Secțiunii Asistenților medicali 

- 10 Simpozioane ale companiilor farmaceutice 

- un atelier de imagistică 

 

2.4. Bugetul Conferinței 

- În premieră avem buget estimativ venituri/cheltuieli înainte de desfășurarea evenimentului 

 

Venituri estimate 

Total standuri 130.510 Euro   

Total simpozion 145.300 Euro   

Total participare firme 275.810 Euro Conferinta GRL 2015 

Sponzorizare Astrazeneca 7.000 Euro Simpozion CMH 

Taxe participanți 40.000 Euro Conferinta + simpozion CMH 

TOTAL GENERAL 322810 Euro   

 

 

Cheltuieli estimate 

   263.000 +15000 cheltuieli secretariat = aprox 280.000 + buget de risc 5000 euro => total 285.000 euro 

=> balanța pozitivă = aprox 45000 euro ( se va evalua eventualul impozit care va trebui achitat) 

 

 

3. ÎN PERSPECTIVA IMEDIATĂ 

 

3.1. CONGRESUL NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE 2015 

3.1.1. Programul Congresului SRC (17-19 Septembrie, Sinaia) 

Programul  congresului SRC va trebui schițat până la 15 iunie dată la care va trebui 

înaintată aplicația pentru acreditare EBAC 

3.1.2. A fost deschisă linia de trimitere de abstracte: coordonator Conf. Antoniu Petriș 

3.1.3. Propuneri titluri de sesiuni din partea Grupurilor de Lucru  (data limită 30 Mai) - 

Coordonatori: Prof. Dan Dobreanu, Conf. Bogdan A. Popescu (coordonatori ai 

Grupurilor de Lucru) 

3.1.4.  Propuneri  cursuri precongres - Coordonatori: Prof. Dan Dobreanu, Conf. Bogdan A. 

Popescu (coordonatori ai Grupurilor de Lucru) 

- curs resuscitare cardiopulmonară 

- curs ECG pentru asistentele din USTACC 

- curs Basic Science 

- curs Hipertensiune pulmonară cronică postr-trombembolică - cu invitați străini 

3.1.5.   Invitați străini (Coordonator Prof. Dragoș Vinereanu) 



- avem o propunere de 33 invitați străini – până pe data de 15 mai se vor trimite din 

partea fiecărui GL câte 2 invitați străini cu recomandarea de a consulta lista de propuneri 

prezentată. Până pe data de 20 mai se vor transmite toate scrisorile catre invitații străini 

3.1.6.  Sesiuni comune 

- Societăți de cardiologie din alte țări – sesiune comună Româno-Maghiară 

- Alte societăți profesionale din România 

- O țară invitată special – cu alocarea unui stand de promovare – propunere Polonia, 

Cehia 

3.1.7.  Alegerea unei teme dominantă a congresului – s-au propus temele „Cardiologie  

pediatrică” „Sindroame coronariene acute” și „Cordul la interferența cu celelalte 

specialități”. Aprobată în unanimitate tema „Cordul la interferența cu celelalte 

specialități”. 

3.1.8. Bugetul Congresului: 30 Iunie 2015: coordonatori: Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, Conf. 

Antoniu Petriș, Prof. Dan Lighezan 

 

 

3.2. Școala de vară (Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, Clubul Tinerilor Cardiologi) 

 

3.3. CONTINUAREA PROGRAMULUI „TOTUL PENTRU INIMA TA” în cooperare cu 

Fundația Română a Inimii 

- Formatul on-line al broșurilor SRC (coordonator Prof. Dragoș Vinereanu + Grupurile de 

Lucru) – în viitor proiectele SRC vor fi finanțate de către companii farmaceutice pentru 

variante on-line. 

- Ciclul de filme de scurt metraj 

o Personalități ale cardiologiei românești 

o Istoria Societății Române de Cardiologie 

 

3.4. Stabilirea activităților SRC pentru anul 2016 (termen 15 iunie în vederea trimiterii ofertei 

către Companiile Farmaceutice = „Coșul” mare de sponsorizare) 

- Conferința GL 

- Congresul SRC - se are în vedere mutarea Congresului Național de Cardiologie în altă locație 

din țară. 

- Cursurile SRC 

- Registre 

- Sprijinirea tinerilor cardiologi 

- Școala de vară 

 

4. DIVERSE 

 

4.1. Harta cardiologică – solicitată de Prof.P.Vardas. S-a propus acordarea unui termen de 6 luni 

pentru a definitiva datele din toate regiunile țării (estimare de timp 1 an). Nu avem o situație 

exactă a cardiologilor, nu avem date epidemiologice. Ar trebui să avem o evidență paralelă cu 

Ministerul Sănătății. S-a propus trimiterea situațiilor actuale – urmand a rectifica ulterior datele  

 



4.2. Situația membrilor SRC – Conf.Dr.Antoniu Petriș a propus crearea de conturi individuale 

(„contul meu”) care să cuprindă datele actuale din baza de date cu mediatizare pentru actualizare 

date. Vor fi generate automat diplome de membru al SRC si al GL. S-a propus plata taxei 

exclusiv online. 

 

5. FUNDAȚIA ROMÂNĂ A INIMII – Conf.Dr. Ioan Mircea Coman 

 

- Modificări structurale – schimbarea contabilului 

- Bilanțul financiar va fi verificat și depus ulterior – un bilant negativ pentru 2014 

- Felicitări pentru implicare filialelor din toate regiunile în acțiunile Fundației Române a Inimii 

- Parteneriat semnat cu Colegiul Farmaciștilor din România având ca măsuri comune prevenția 

și combaterea bolilor cardiovasculare în România. 

 


