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I. CONGRESUL NATIONAL DE CARDIOLOGIE 

Prezentarea congresului 

- Tema centrala: Hipertensiunea arteriala si bolile cardiovasculare 

- Lansarea conceptului "Sinaia - zona fara fumat".Zone in aer liber dedicate publicului larg, in parteneriat cu 

Societatea Romana de Pneumologie 

- Pe parcursul Congresului, fumatul este interzis. Zona de consiliere impotriva fumatului, "No-Smoking", dedicata 

medicilor participanti la Congresul National de Cardiolgie - Sala Regina Maria, Casino  

- Zona "Kinetoterapia in Cardiologie"; Sesiune comuna: Societatea Romana de Cardiologie - Federatia Romana a 

Asociatiilor de Fizioterapie (Kinetoterapie) ; Zona de kinetoterapie (aplicatii practice) - Hotel International, Sala 

Training  

- Sesiune comuna: Societatea Romana de Cardiologie - Societatea Romana de Pneumologie 

- Societatea invitata – Societatea Cardiologilor din Republica Moldova – Stand si Sesiune comuna; peste 95 

participanti din RM; pentru anul viitor – invitat special societatea franceza de cardiologie  

- Sesiunile de breakfast session dedicate Ghidului de Diabet, Pre-diabet in colaborare cu Clubul Tinerilor Cardiologi 

– joi si sambata 

- Manifestari asociate – Bolile cardiovasculare si viata sexuala – sub forma unui curs in data de 5 octombrie 

- Sesiune „Dieta, rol si limite” - iIn colaborare cu Societatea de Nutritie  

- Sesiunea – Cardiologia altfel – invitat Prof.Valeriu Stoica si Prof.dr. Vasile Cepoi 2 zone in  

- In premiera – zona de e-learning (dedicata mediatizarii platformei)  

- Hands-on – organizat in colaborare cu Prof.Filipoiu 

- Doua intalniri – Masa rotunda cu D-nul. Prof.J.J.Bax si intalnirea Consiliului de Cercetare fundamentala. 

 

II. FORMA FINALA A PROIECTULUI DE MODIFICARE A STATUTULUI SRC 

- Modificarile principale au fost discutate la intalnirea din cadrul Conferintei Nationale a Grupurilor de Lucru  

- Au fost specificate modalitatile de inscriere, precum si drepturile si obligatiile membrilor SRC 

- Structura SRC -  modalitati practice prin care vom avea reperzentare mai echilibrata zonala; propunerea de a avea 

doi membri consultanti cu statut de invitati permanenti fara drept de vot.  

- Mentionarea posibilitatii de a infiinta cluburi. Exista deja Clubul Tinerilor Cardiologi, Clubul Seniorilor si Clubul 

Cardiologilor din Practica Privata.  

- Au fost clarificate atributiile Adunarii Generale, Consiliului de Conducere si a membrilor Biroului Executiv; a fost 

specificata imposibilitatea de a candida in functiile de conducere daca esti parte a structurilor altor societati 

nationale 

- Schimbarea modalitatii de vot pentru conducerea SRC – votul se va face electronic pe site-ul SRC, cu o luna inainte 

de Congresul National. 

- A fost propusa rectificarea a doua articole in actualul proiect si specificarea clara a posibilitatii de a candida la 

functiile din conducerea SRC  „Preşedintele, Preşedintele care urmează, Vice-preşedinţii, Secretarul si Trezorierul 

nu pot fi aleşi decât pentru un singur mandat de 3 ani, al funcţiei respective în cadrul activităţii sale la S.R.C. Un 

membru al SRC nu poate fi decat o singura data presedinte al unui GL, maxim la 2 GL dar nu succesiv”. Aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

- Candidatura pentru celelalte functii de conducere se poate face dupa cel putin 3 ani de la inscrierea in SRC 

- Au fost facute prezicari legate de patrimoniu, gestiunea si dizolvarea societatii 

- A fost supus la vot actualul proiect de modificare al Statutului SRC – ce va fi supus aprobarii Adunarii Generale. 

Aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

 

 



III. CASA INIMII 

-  Au fost discutate posibilitatile de a avea sedii secundare – reprezentari regionale in Ardeal si Moldova. 

- Avem toate garantiile financiare si spatiu necesar pentru deschiderea a unei Case a Inimii la Sibiu. Este vorba de o 

vila de patrimoniu cu 2 etaje (200 mp); exista legaturi internationale; spatiul poate fi folosit pentru actiuni directe 

ale societatii atat pentru medici, asistente cat si pacienti; exista sprijinul financiar al unei firme farmaceutice care 

s-a obligat sa asigure atat cheltuielile curente cat si inchiriere spatiului pentru urmatorii 5 ani. Firma care ne 

sprijina doreste deschiderea unui centru dedicat hipertensiunii pulmonare. Aprobat cu unanimitate de voturi. 

- Al doilea centru este cel de la Iasi. Ideea este de a deschide colaborarea cu cei din Republica Moldova. Asteptam 

confirmare pentru un spatiu in zona centrala a Iasului. 

- Pentru a evita dispute legate de cardiologii locali – statutulul pe care il vom vota prevede ca aceste centre vor fi 

conduse de reprezentanti ai Consiliului de Conducere al SRC. 

 

IV. CURSURI SRC 2014 

- Au fost aprobate endorsarea manifestari considerate traditionale – Conferinta de Aterotromboza, Zilele 

G.M.I.Georgescu, Iasi, Conferinta de Cardiologie de la Tg.Mures. Propunem ca aceste manifestari (endorsate de 

SRC) sa aiba membri din cadrul SRC in comitetul stiintific al acestor manifestari. 

- Au fost discutate cursurile propuse de fiecare GL pentru 2014. 

 

V. PROIECTE DE CERCETARE 

- Sunt o sursa importanta de finantare pentru Societatea Romana de Cardiologie. In momentul in care sunt 

identificate zone de aplicare sa fie anuntata SRC pentru a aplica in timp util la aceste proiecte. 

- Societatea Romana de Cardiologie a aplicat in calitate de partener in doua proiecte europene. Unul din proiecte s-a 

referit la traning-ul asistentelor din unitatile de terapie intensiva – coronariana si celallt pentru persoanele cu 

dizabilitati. Primul a fost respins fiind ineligibil deoarecea SRC nu poate avea drept de formare profesionala. Acest 

drept il au doar institutiile de invatamant. Al doilea proiect a fost depus si rezultatele vor fi anuntate la sfarsitul 

lunii noiembrie.  

- SRC a aplicat la un proiect Romano-Elvetian – avand ca partener  Consiliul National de Politici de Sanatate  – a fost 

aprobat si asteptam comunicarea reguilor de aplicare. 

- Este necesara o colaborare stransa cu firmele de consultanta.  

 

VI. DIVERSE 

- Propuneri de cursuri europene: doua propuneri de cursuri europene: un curs de ecocardiografie in boli cardiace 

congenitale sa se desfasoare la Timisoara 15-18 octombrie – finantat de Societatea Europeana. Exista propunerea 

de a sprijinii aceasta manifestare prin sustinerea taxei de participare pentru tineri din Romania. S-a propus 

sustinerea SRC pentru 5 tineri cardiologi constand in taxa de participare la aceasta manifestare; organizarea unui 

curs european pe ghiduri 2013 sustinut in totalitate de Societatea Europeana. Acesta ar putea fi organizat pe 22 

martie 2014. Asteptam confirmarea Societatii Europene privind posibilitatea organizarii acestui curs. 

- Sectiune de asistente: Necesitatea infiintarii unei sectiuni pentru cadre medii si mentionarea in statutul SRC.  

- Clubul diasporei: s-a propus infiintarea unui Club al Cardiologilor Romani din Diaspora (propunere de a face parte 

din acest club Prof.S.Mihailescu si Dr.Daniel Constantinescu). Aprobat cu unanimitate de voturi. 

- Formarea rezidentilor – in iulie a aparut noa curicula referitoare la pregatirea in cardiologie. Noutatea este ca 

pregatirea se face in 6 ani. Urmatorul pas este aprobarea de catre UEMS. Documentul este aproape aprobat si 

asteptam intrarea in legalitate din partea Uniunii Europene.  

- S-a propus acordarea unei diplome privind calitatea de membru al Societatii Romane de Cardiologie. S-a aprobat 

cu unanimitate de voturi.  

- S-a votat acordarea diplomele de onoare in cadrul CNC 2013 - Prof.R. Fagard, Prof.A. Maggioni si Prof. J.J.Bax. 


