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1. 1. CONFERINTA NATIONALA A GRUPURILOR DE LUCRU si CONGRESUL 

MONDIAL DE ECOCARDIOGRAFIE 

Prezentare Generala 

- Conferinta Nationala a Grupurilor de Lucru - peste 1200 preinscrieri; Locatie – Hotel Ramada, 

Sibiu 

- Congresul Mondial de ecocardiografie  - peste 600 participanti; Locatia – Hotel Ramada si 

Hotel Ibis, Sibiu, participare internationala semnificativa 

- Manifestari organizate la Casa Inimii Sibiu (Curs resuscitare pentru medicii din unitatile 

coronariene, Rolul fundatiilor si asociatiilor in bolile cardiovasculare, Rolul mass-media in 

bolile cardiovasculare, Sesiune de tineret, Intalniri ale membrilor Clubului Tinerilor 

Cardiologi si Clubul Seniorilor). 

- Parteneriat stiintific cu Universitatea Lucian Blaga Sibiu; Expozitia de anatomie a D-lui 

Prof.F.Filipoiu; Expozitie Desene ale copiilor; Plicuri personalizate cu Casa Inimii Sibiu si 

Congresul Mondial de Ecocardiografie; Standuri ale GL participante, stand al Clubului 

Tinerilor Cardiologi, standul FRI, stand RO-ACC. 

- Introducerea a doua cursuri practice hands-on (Ecografie vasculara si Doppler tisular) – cu o 

cerere foarte mare. 

- Datorita suprapunerii sesiunilor cu Deschiderea Conferintei Nationale a Grupurilor de Lucru 

s-a decis decalarea sesiunilor cu 15 minute.  

- Sesiunea organizatorica a Sectiunii Cadre Medii. Grupul de initiativa va alege o conducere 

provizorie, urmand a avea o procedura de vot similara procedurilor de vot actuala. 

- S-a propus delegarea unui reprezentant care sa se ocupe de mediatizarea evenimentelor SRC 

cu adresabilitate catre publicul larg. In prezent acestea nu sunt cunoscute suficient. Este  

necesara informarea presei privind datele statistice ale bolile cardiovasculare. 

 

2. CONGRESUL NATIONAL DE CARDIOLOGIE 2-4 OCTOMBRIE 2014, Sinaia  

SESIUNI COMUNE  

Propuneri sesiuni: Sesiune romano-rus, Sesiune Romano-Israelian, Sesiune Romano-Francez, Sesiune 

Romano-German 

Propunere alte sesiuni: Patologia Cardiovasculara la Drogati; Sesiune de transplant (Dr.Ispas, Dr. 

Ovidiu Chioncel, Prof.Dr.Vlad Iliescu): Cordul Sportivului 

 



DEADLINE  

 Progrese in cardiologie – 2 iunie 

 Abstracte – perioada 15 mai – 15 iunie 

 

3. ALEGERI 2014 

Alegerea secretarilor GL 

In actualul Statut al Societatii Romane de Cardiologie nu este specificata clar procedura  de alegere a 

secretarilor GL. 

S-au propus pentru urmatoarele variante 

- Vot in tandem (presedinte si secretar) – 11 voturi 

- Vot individual – 5 

Pentru ca autopropunerile sa fie analizate din timp s-au decis urmatoarele etape de desfasurare a 

alegerilor – votat cu unanimitate de voturi 

- Cel tarziu 1 iunie (inclusiv) – depunerea candidaturilor 

- 2 iunie – evaluarea dosarelor de catre  o comisie (Conf.dr.I.M.Coman, Dr.G.Tatu Chitoiu, 

Prof.dr.E.Apetrei) 

- 3 iunie – 2 septembrie – campanie electorala 

- 3 septembrie-2 octombrie – perioada de vot 

- 3 octombrie – anuntarea rezultatelor in Adunarea Generala 

A fost propusa infiintarea unei comisii de validare a candidaturilor 

Deadline - Trimitere propuneri – pana la data de 1 iulie (cel putin 90 zile inainte de adunarea 

generala) 

- Perioada de votare 3 septembrie – 2 octombrie 

- Anuntare rezultate – 3 octombrie 

Candidaturi asistente – procedura de vot online  

Alegerea secretarilor GL 

In actualul Statut al Societatii Romane de Cardiologie nu este specificata clar procedura  de alegere a 

secretarilor GL. 

S-au propus pentru urmatoarele variante 

- Vot in tandem (presedinte si secretar) – 11 voturi 

- Vot individual – 5 

Pentru ca autopropunerile sa fie analizate din timpau fost stabilite urmatoarele etape de desfasurare a 

alegerilor – votat cu unanimitate de voturi 

- Cel tarziu 1 iunie (inclusiv) – depunerea candidaturilor 

- 2 iunie – evaluarea dosarelor de catre  o comisie (Conf.dr.I.M.Coman, Dr.G.Tatu Chitoiu, 

Prof.dr.E.Apetrei) 

- 3 iunie – 2 septembrie – campanie electorala 



- 3 septembrie-2 octombrie – perioada de vot 

- 3 octombrie – anuntarea rezultatelor in Adunarea Generala 

 

4. DIVERSE 

 Sesiune Comuna  - Congresul Societatii Croate De Cardiologie – 8-11 octombrie 2014 

 Propunere registru - The EURObservational Research Programme 

Invitation to Join the Transcathether Valve Treatment (TCVT) Long-Term registry 

 In saptamana 5-11 mai 2014 FRI si ARCHA va sarbatorii Ziua Hipertensiunii Arteriale. D-nul 

Prof.Dan Gaita ne solicita  un sprijin financiar in valoare de 5000 euro . S-a propus si aprobat 

alocarea unei sponsorizari de 3000 Euro. 

 Exista un curs al Societatii Europene de Cardiologie ce se va desfasura pe 25 octombrie 2014 

– sponsorizat de Firma Berlin Chemie. Se solicita un parteneriat cu Societatea Romana de 

Cardiologie. Decizia finala va fi luata ulterior – dupa lamuriri suplimentare. 

 Societatea Europeana de Cardiologie ne propune sa participam la Registrul The 

EURObservational Research Programme - Invitation to Join the Transcathether Valve 

Treatment (TCVT) Long-Term registry. S-a decis amanarea de intrare in acest registru. 

 S-a depus din partea Comisiei de Cardiologie a MS - pe baza regulamentului USTAC  - 

cererea de a fi luati in considerare ca Unitate de terapie de grad II pentru intrarea in programul 

de ATI. Speram sa avem un succes in 2015. S-a propus implicarea SRC in aceste demersuri. 

 Datorita experientei si personalitatii celor care au condus SRC in trecut s-a propus invitarea la 

sedintele de board a fostilor  presedinti ai SRC. A fost specificta prezenta lor atat in comitetele 

stiintifice ale manifestarilor SRC cat si implicarea in activitatile directe ale SRC. Se propune 

infiintara din toamna a unui Consiliu consultativ in care sa fie implicati toti cei care au 

contribuit la buna desfasurare a SRC, inclusiv fostii presedinti. 

 

Intocmit 

Florentina Jugureanu 


