
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE 

MINUTA SEDINȚEI CONSILIULUI DE CONDUCERE 

22 februarie 2013, București 

 

ORDINE DE ZI 

 
1. CONFERINTA NATIONALA A GRUPURILOR DE LUCRU 2013 

- Locație – Poiana Brașov, Ana Hotels.  

- Noutate organizatorică – Ateliere de Imagistică. Spațiu destinat – Etaj 1.  

- Invitați străini – SRC poate asigura costurile pentru un invitat străin/GL.  

- Conform protocolului stabilit cu celelalte societăți partenere, se va organiza anul acesta Conferința Națională a Alianței Române de Combatere a 

Hipertensiunii Arteriale (sambătă 18 mai 2013, sala Ana).  

- Repartizarea sesiunilor pentru fiecare grup de lucru implicat. Au fost alocate câte 4 sesiuni (inclusiv sesiuni comune).  

- Cursul de cardiologie intervențională va funcționa ca manifestare satelit a Conferinței Grupurilor de Lucru.  

- Sesiunea VARIA – sesiune a grupurilor de lucru neimplicate la manifestare. Coordonator Prof. Dr. Carmen Ginghină 

2. PROPUNERI PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI SRC – Aprobat în unanimitate de către board-ul SRC  

- Clarificarea etapelor în timp pentru modificarea statutului 

- Etape: 22 februarie – 10 mai 2013 - Propuneri de modificare din partea membrilor boardului; 15 Mai – discuții în ședința de board, propunere 

comuna a boardului pentru modificări agreate în comun; anunțarea publică și publicarea pe site a propunerilor venite din partea board-ului; 17 mai-

1 iulie – trimitere de propuneri din partea membrilor SRC; 10 septembrie – discuție în board și eventuale completări ale proiectului cu idei sosite 

de la membrii SRC și agreate de board; 11 septembrie – publicarea pe site-ul SRC cardioportal.ro și cardioinfo.ro a proiectului de statut revizuit; 4 

octombrie, 5 octombrie – Adunarea Generală – prezentarea modificărilor și supunerea la vot. 

- Propuneri de modificare statut din partea D-lui Conf.I.M.Coman: Unul din locurile de vicepresedinți să fie rezervat unui cardiolog din afara 

Bucureștiului; unul din locurile din board să fie rezervat unui reprezentant din centre ne-universitare; completarea GL cu domenii neacoperite; 

sistem de vot prin corespondență (similar procesului de vot de la Societatea Europeană de Cardiologie) 

3. TABARA DE VARA 2013 -  Aprobat în unanimitate de către board-ul SRC 

- S-a decis implicarea Clublului tinerilor cardiologi 

- Data: 28 iunie-7 iulie 2013, Nr.participanți: 20, Locație: Sibiu 

- Subiecte: Imagistica cardiovasculară, Urgențe cardiace, Statistica medicală, Farmacologie clinică, Boli vasculare periferice. 

- Avem acoperirea financiară, fără cheltuieli suplimentare din partea SRC - sponsorizare din partea a trei companii. 

- Criterii de selecție: membru SRC sub 35 ani, prioritate rezidenți an mare, proporționalitate în funcție de numărul rezidenților din fiecare centru 

universitar. Obligatoriu: publicarea cel puțin a unui articol/prezentare la manifestările SRC. Urmează a fi consultat Clubul Tinerilor Cardiologi. 

Comitet de selecție: Dr.Ruxandra Christodorescu, Dr.Daniel Gherasim, împreună cu liderul Clubului Tinerilor Cardiologi și președintele SRC. 

4. DIVERSE 

a. CONGRES UMF  2013 – INVITAȚIE PARTENERIAT  ȘTIINȚIFIC 

- În perioada 30 mai -1 iunie – primul Congres UMF Carol Davila – sprijinul SRC prin mediatizarea manifestării pe site-ul SRC.  

b. REGULI SELECȚIE – CANDIDAȚI PENTRU CARDIOLOGISTS OF TOMORROW 2013 

- Avem 25 locuri și 32 candidați. Se va gasi o soluție internă care să permită participarea tuturor candidaților; se vor stabili ulterior regulile de 

selecție pentru anii viitori. Taxa de participare este asigurată de Societatea Europeană de Cardiologie și transportul de către Societatea Română de 

Cardiologie. 

c. APLICAȚIE FELLOW – ESC – PENTRU MEDICI REZIDENȚI 

- Dacă sunt îndeplinite criteriile Societății Europene, de principiu nu există obiecții din partea Societății Române de Cardiologie în recomandarea 

medicilor rezidenți pentru aplicațiile Fellowship – Scientific excellence. 

d. ALIANȚA ROMÂNĂ DE COMBATERE A HIPERTENSIUNII ARTERIALE (ARCHA) 

- Alianța este constituită și are o ultima confirmare juridică pe 17 martie. Prof. Dragoș Vinereanu va coordona alianța și va clarifica cu ceilalți 

parteneri programul științific și acoperirea financiară în comun a activității.  

e.  PLATFORMA E-LEARNING 

- Avem 93 utilizatori înregistrați; 250 accesări/lună. Parametrii de utilizare sunt buni. 

- Finanțarea acoperă costurile cu un ușor profit pentru SRC. 

f. ANUNȚURI LOC DE MUNCĂ – cardioinfo.ro 

- S-a aprobat în unanimitate ca pe site-ul cardioinfo.ro să nu fie publicate job-uri în străinătate  

- Rămân gratuite anunțuri pentru unitățile sanitare ale rețelei publice centrele de stat care vor să posteze anunțuri. S-a aprobat pentru cei din unitățile 

medicale private să fie stabilită o taxă de publicitate. 

g. BILANT FINAL CNC 2012 

- Din punct de vedere financiar veniturile au depășit costurile necesare desfășurării congresului 

h. TEMA OFICIALĂ MAJORA CNC 

- S-a propus ca tema oficială pentru Congresul Național de Cardiologie de anul acesta să fie „HTA și bolile cardiovasculare” și „Moartea subită”. A 

fost aleasă tema „HTA și bolile cardiovasculare”. 

i. REGISTRUL EUROPEAN „CHRONIC ISCHEMIC CARDIOVASCULAR DISEASE (CICD) PILOT REGISTRY” 

- S-a discutat cererea din partea Societății Europene de Cardiologie de participare a României la un Registru Pilot privind Cardiopatia Ischemică. S-

a decis participarea SRC și a fost desemnat coordonator național – D-nul Conf.Dr.Șerban Bălănescu, președintele Grupului de Lucru de 

Cardiopatie Ischemică. 

j. STAND EUROPREVENT 

- S-a discutat solicitarea D-lui Prof.Dan Gaiță de co-finanțare din partea SRC pentru un stand comun la Congresul Europrevent. S-a decis cu 

majoritate de voturi ca Societatea Română de Cardiologie să finanțeze doar standul la Congresul European de Cardiologie, urmând a relua discuția 

privind criteriile de participare financiară la alte manifestări europene. 

- S-a decis desfășurarea unei ședinte comune a board-ului SRC si FRI pentru clarificări suplimentare. 

k. CONGRES – BOLILE CRONICE NETRANSMISIBILE – 8-9 februarie 2013, București  

- S-a solicitat aprobare pentru redactarea unei scrisori adresată organizatorilor manifestării privind absența Societății Române de Cardiologie de la 

acest eveniment.   

l. PROGRAMUL ELVEȚIANO-ROMAN - medicina de urgență pre și intraspitalicească 

- A fost redactată scrisoarea de intenție din partea SRC pentru Programul de Cooperare Romano-Elvețian. Este o propunere de parteneriat cu 

SMURD și Consiliul Național Român de Resuscitare, participarea SRC fiind axată pe creșterea nivelului calitativ al activității personalului medical 

din unitățile coronariene și departamentul de Cardiologie de Urgență (deadline 7 martie) 

- Există o propunere de participare la Programul Norvegiano-Roman - pentru componenta dedicată sănătății 


