SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE
MINUTA SEDINTEI CONSILIULUI DE CONDUCERE
4 Decembrie 2013, Bucuresti

1. Clarificarea tehnica a sistemului de alegeri 2014
S-a propus elaborarea unui regulament de vot – redactat cu ajutorul unui avocat si autentificat de
notar. Membrii SRC vor fi atentionati ca nu vor putea participa la vot daca nu au achitat cotizatia
(inclusiv 2013)
Etapele privind defasurarea alegerilor in 2014
- 1 aprilie 2014- vor fi predate listele membrilor SRC cu drept de vot
- 10 mai 2014 – informare privind procesul de votare. Distribuirea catre utilizatori prin
adresele de email a username-ului si a parolei (generata automat). contul se activeaza
individual prin accesarea unui link ce se regaseste in email
- 10 -11 mai 2014 Testarea sistemului de votare (simulare tip concurs) in cadrul
Conferintei Nationale a GL de la Sibiu
- 1 Iunie – vor fi configurate paginile de prezentare ale candidaturilor (presedinte SRC
vicepresedinte, secretar, trezorier si presedinti ai grupurilor de lucru)
Candidaturile vor fi depuse cu 90 zile inainte de inceperea votarii si vor fi trimise in perioada (1
mai- 1 iunie).
S-a stabilit contactarea prin posta (eventual prin telefon) a membrilor care nu au o adresa de email
SRC va incheia un contract de audit cu o firma de IT pentru supravegherea votului, expertiza si
solutionarea eventualelor contestatii.
2. Sectiunea dedicata asistentelor medicale
A fost prezentat Proiectul de Statut pentru Sectiunea dedicata Cadrelor Medii. Sectiunea
Cadre Medii a Societatii Romane de Cardiologie (SCM-SRC) se organizeza, in conformitate cu
prevederile Statutului Societatii Romane de Cardiologie, pe structura organizatorica a Grupurilor
de Lucru. Membrii SCM-SRC vor avea statut de membri asociati conform art 28.1.2. din statutul
SRC. Exista un nucleu de initiativa format din cadre medii din Bucuresti, Pitesti, Timisoara,
Brasiv, Iasi, Oradea.
Structura prevede Presedinte, vicepresedinte, secretar si membri. Statutul va fi completat cu
explicarea intr-un articol separat a categoriilor de personal ce sunt incluse in termenul de „cadre
medii”. Presedintele acestei sectiuni va avea statutul de observator la sedintele Consiliului de
Conducere al SRC (atunci cand exista teme ce vizeaza direct implicarea acestui grup). A fost
stabilit ca in cateva zile sa fie dat un vot electronic privind aprobarea statutului, urmand ca din
mai (dupa sedinta din cadrul Conferintei Nationale a Grupurilor de Lucru) sa incepem procedurile
de afiliere la Societatea Europeana. S-a decis elaborarea unui proiect de program pentru 2014.
3. Strategia pe termen lung privind elaborarea unor materiale proprii pentru pacienti
Au fost primite solicitari privind andorsarea de catre SRC a unor materiale elaborate de firme
si este relativ delicat „sa preluam” din mers materiale deja incepute si elaborate de altii. Exista
deja materiale elaborate de catre SRC pentru pacientiș ar trebui reactualizateș firmele nu au
raspuns deocamdata pozitiv in sensul finantarii de tiraje suplimentare, preferand ca isi elaboreze
proriile brosuri. S-au stabilit Prof.Dragos Vinereanu sa fie responsabil principal pentru
actualizarea brosurilor si s-a propus ca presedintii GL sa trimita pana la 1 ianuarie 2014 alte
propuneri.

S-a stabilit adoptarea unui regulament mai clar privind andorsarea unor manifestari stiintifice
avand ca idee principala implicarea obligatorie a unor reprezentanti ai Board-ului in elaborarea
programului stiintific
4. Relatiile externe ale SRC
S-a apreciat ca prezenta Romaniei in structurile internationale ale ESC ar trebui sa fie mai
mare tinand cont de numarul participantilor romani la manifestari.
S-a stabilit pentru perioada urmatoare adoptarea unor protocoale de sprijin reciproc cu tarile
din Balcani avand ca scop principal sprijinul reciproc privind modalitatile de mai buna integrare
in structurile ESC.
La nivelul SRC va exista o baza de date ce va cuprinde evidenta pozitiilor detinute de
membrii SRC in organe de conducere ale ESC sau alte foruri de conducere pe line de cardiologie.
S-a mentionat ca exista o propunere din partea ACC a unui „Capitol Sud-Est European”.
Decizia privind aderarea va fi luata in perioada urmatoare.
Dr.Radu Ciudin a propus organizarea in aprilie 2015 la Bucuresti a „Forumului Central
WSA” cu implicarea GL de Aritmii.
5. Diverse
Medicamente deficitare pe piata romaneasca
Au fost discutate problemele privind lipsa de pe piata romaneasca a unor medicamente
recomandate de Ghidurile ESC in ultimii ani si modalitatea prin care aceste medicamente pot fi
procurate. Exista medicamente pe care producatorul nu doreste sa le comercializeze (nu au
aprobare), medicamente pe care nu le aduce distribuitorul (dar avand aprobarea ANM) si
medicamente care sunt aduse prin comanda pe nevoi speciale.
S-a propus analiza listei celor inexistente si inceperea modalitatilor eventuale de procurare. Sa propus ca responsabili sa fie Prof.Dr.Dragos Vinereanu si Dr.Dan Deleanu.
Cursuri SRC
Au fost prezentate cursurile organizate de SRC in 2014. S-a propus ca pentru cursurile care
au avut o participare redusa sa se diminueze costurile prin implicarea lectorilor locali si
efectuarea unor pre-inscrieri ale medicilor pentru a estima participarea la curs.
Sediile SRC
Exista o posibilitate de schimbare a sediului SRC – in perioada urmatoare se vor viziona noi
locatii.
S-a deschis Casa Inimii de la Sibiu. Se incearca definirea programului pentru 2014 si
implicarea Fundatiei Romane a Inimii. Exista doua componente internationale: activitatea privind
Hipertensiunea Pulmonara si colaborarea cu tarile de limba germana. Finantarea este asigurata pe
5 ani, cu perspectiva de autofinantare.
Incercam sa gasim sprijin pentru sediul de la Iasi – inca nu avem o confirmare ferma privind
realizarea acestui proiect.

