
PROCES VERBAL 

 SEDINTA CONSILIULUI DE CONDUCERE A SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE 

19 FEBRUARIE 2014, SEDIUL SRC 

 

Sunt prezenti membrii Consiliului de Conducere al Societatii Romane de Cardiologie 

1. MODIFICARILE DE STATUT SI ORGANIGRAMEI 

Statutul a fost finalizat din punct de vedere juridic. Evenimentele ulterioare trebuie sa se 

desfasoare conform statutului. Referitor la alegeri – trebuie facute anunturi si publicate 

pe site-ul SRC. Inscrierile se termina la 1 iunie. De la 1 septembrie va incepe o perioada 

de 30 de zile de vot electronic care se va incheia in prima zi de congres. A doua zi in 

cadrul adunarii generale va fi aflat rezultatutl. Va exista o simulare a votului in care ii vom 

include pe colegii de la clubul de tineret pentru alegera comitetului director – pentru 

verificarea functionarii in conditii optime a sistemului de vot. Exista o companie care ne 

ajuta din punct de vedere tehnic si expertiza pentru corectitudinea votului. A fost stabilit 

procesul de alegere a secretarului SRC. Acesta va fi propus de catre viitorul presedinte al 

SRC pana la 1 iunie 2014, va fi afisat si votat pe site-ul SRC.  

Alegerile pentru Consiliul asistentelor va avea loc la Conferinta Nationala a GL de la Sibiu 

– va fi aleasa o conducere colegiala, urmand ca la CNC sa fie aleasa o conducere 

definitiva. 

Tinand cont de proiectele viitoare ale Societatii Romane de Cardiologie a fost propusa 

reorganizarea administrativa prin restructurare. S-a votat cu unanimitate de voturi 

 

2. CONFERINTA NATIONALA A GRUPURILOR DE LUCRU 

- A fost discutata propunerea privind programul stiintific al evenimentului respectand 

alocarea sesiunilor in mod echilibrat pentru toate grupurile de lucru participante. 

- Deschiderea oficiala a conferintei va include sesiunea de traditie VARIA care va 

cuprinde scurte prezentari ale presedintilor GL  neimplicate anul acesta.  

- In premiere, in ultima zi a fost introdusa o sinteza a GL prezente la conferinta. S-a 

propus ca aceasta sesiune sa nu se desfasoare in paralel cu alte sesiuni stiintifice.  

- In sala 4 se vor desfasura manifestari satelit; se vor desfasura 2 cursuri: curs de 

resuscitare atestat de Consiliului National de Resuscitare si curs de Ecografie 

vasculara centrat pe patologie venoasa.  

- Va exista un singur program social in seara de Vineri.  



- Avem rezervate pentru spectacolul Faust - cate 100 locuri. Vor fi pre-rezervari pentru 

aceste spectacole.  

Congresul Mondial de Ecocardiografie se va desfasura in 5 Sali la Ramada si IBIS. Sunt 

implicate in jur de 50 invitati straini. Se incearca mediatizarea evenimentul si in tarile 

vecine. Programul va fi postat pe site-ul evenimentului in cateva zile. Exita o posibilitate 

de inscriere mai ieftina pentru cei care doresc sa participe la ambele evenimente. 

 

3. PROBLEME RAMASE NEREZOLVATE 

 

- Propunere AHA care ne permite sa traducem materiale pentru pacienti – nefinalizata, 

poate fi alaturata efortului propriu privind elaborarea de materiale pentru pacienti 

- Elaborarea de materiale pentru pacienti – sunt deja 6 materiale discutate anterior, 

mai avem o brosura privind fibrilatia atriala si tratamentul anticoagulant – sustinuta 

de programul IMPACT cu sustinerea firmelor farmaceutice 

- Atestate de studii complementare – exista o dificultate privind finalizarea actelor din 

partea  grupului de lucru de aritmii privind competenta de electrofiziologie si 

pacemaker. In privinta imagisticii non-echo este o zona la interfata cu alte specialitati 

destul de sensibila si greu de finalizat 

- Postarea pe platforma e-learning a cursurilor deja terminate. Nu s-a concretizat din 

cauza drepturilor de autor. S-a propus repartizarea unui medic rezident acest aspect. 

- Andorsarea de catre SRC a unor produse comerciale – nu consideram utila asocierea 

SRC cu produse comerciale.  

- Sediul SRC. Avem o Casa a Inimii la Sibiu cu un program stabilit pentru 2014. Asupra 

sediului din Bucuresti au fost cateva propuneri din partea primariei - neadecvate 

pentru noi. Inchirierea unui spatiu ar duce la costuri prea mari. Constructia unui sediu 

nou ramane deschisa. 

 

4. DIVERSE 

Tema centrala a Congresului National de Cardiologie – Sunt doua propuneri – “Bolile 

cardiovasculare la femei” si “Obezitatea si bolile cardiovasculare”. S-a supus la vot. 9 

voturi pentru Bolile cardiovasculare la femei  si 6 voturi pentru Obezitatea si bolile 

cardiovasculare. 

Cardiologists of Tomorrow – sunt 25 de locuri disponibile. Au fost 46 de inscrieri. 6 dintre 

ei au fost repartizati la standul SRC. S-a facut o departajare avand ca si criterii – varsta 

inaintata, contributia la manifestari SRC si zona geografica. 

Scoala de Vara se va desfasura in perioada 27 iunie-4 iulie 2014 la Sibiu. S-a propus 

mentinerea  criteriilor de departaajare si componenta comisiei de jurizare. Aprobat in 

unanimitate 



Exista o propunere de registru coordonat de EACVI  – The European Society of Cardiology 

COT (Cardiac-Oncology Toxicity) Pilot registry – coordonat de Asociatia Europeana de 

Imagistica, coordonator national -  Conf.Dr.B.A.Popescu.  Scrisorile de invitatie catre 

centrele participante (pe care le alegem noi) vor fi trimise direct de catre ESC, impreuna 

cu detaliile si formularele aferente in perioada urmatoare. 

Prof.Eduard Apetrei propune deschiderea unui Registru de Cardiomiopatie hipertrofica. 

S-a propus folosirea parametrilor de la alte studii pentru construirea bazei de date 

necesara desfasurarii registrului. 

S-a propus desfasurarea unui simpozion la viitoarele manifestari nationale avand ca tema 

Raportari si realitati in boala cardiovasculara.  

S-a propus stabilirea unor criterii prinvid andorsarea de catre SRC a unor registre. Ca 

prim criteriu se propune publicarea metodologiei in Revista Romana de Cardiologie. 

Presedintele FRI – Prof.Dr.Dan Gaita a anuntat aparitia Agendei Inimii si a prezentat 

principalele evenimente din 2014.  

S-a propus demararea procedurilor pentru aparitia SRC pe lista ONG de utilitate publica. 

 

 

Presedinte SRC       Intocmit 
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