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CUVÂNTUL PREȘEDINTELUI 
 
Despre Statutul Societății Române de Cardiologie și nu numai 

 

Dragi Colegi, 

 

Actualul număr al INFOCARD va prezintă 

minuta ședintei Consiliului de Conducere al Societății 

Române de Cardiologie care a avut loc pe 27 Februarie 

2015. Aveți posibilitatea, astfel, de a fi la curent cu 

eforturile făcute de SRC în ultimele trei luni, în special 

eforturile de organizare. Puteți parcurge, în acest 

context, textul unor „acte normative interne” create în 

urma cooperarii dintre membrii Consiliului și 

adoptate, prin vot unanim, la ultima ședință. Puteți 

afla, de asemenea, apariția, la Constanța, a unei noi 

Filiale a Societății de Cardiologie, condusă de D-na 

Dr. Anca Rădulescu. Tot din paginile INFOCARD 

puteți afla acțiunile organizate de FRI și SRC cu 

ocazia Zilei Prevenției Bolilor Cardiovasculare.  

 

Pe această pagină a INFOCARD aș dori însă 

să vă rețin atenția cu un mic episod de „istorie recentă” 

a SRC. Este vorba despre modul în care a fost 

conceput noul text al Statutului Societății Române de 

Cardiologie, statut care a fost votat de Dumneavoastră 

în cursul mandatului de Președinte al Domnului Conf. 

Dr. Ioan Mircea Coman.  

Adaptarea statutului la noile condiții în care își  

desfășoară activitatea SRC a fost absolut necesară. 

Pentru cei care au citit  forma anterioară a Statutului 

poate își aduc aminte că din acel text lipseau, spre 

exemplu, paragrafele destinate drepturilor și 

obligațiilor membrilor Societății. Reorganizarea 

Statutului SRC a fost rezultatul unor întâlniri repetate 

între Conf. Dr. Ioan Mircea Coman, Dr. Dan Deleanu 

și subsemnatul, ocazii cu care au fost sistematizate o 

serie de noi prevederi. Am avut de ales, în final, între 

reactualizarea vechiului Statut prin includerea 

amendamentelor create de noi sau în crearea, de către 

o echipă de profesioniști, a unui text complet nou al 

statutului, care să includă părțile bune ale vechiului 

statut și amendamentele nou create. În final am ales a 

doua variantă.  

Am avut șansa ca, în acest demers, să îi 

întâlnim pe Doamna Luciana Negrea și Domnul 

Bogdan Aldea, ambii avocați de prestigiu care, într-un 

timp record, au creat noul Statut al SRC conform 

tuturor exigențelor actuale și aceasta fără a accepta 

nici o retribuție. Ambii sunt, de asemenea, creatorii 

statutului Athletic CardioClub.  

Iată de ce, am considerat drept o datorie de 

onoare a noastră de a le mulțumi prin menționarea, 

aici, a contribuției lor deosebite în crearea, pentru 

Societatea Română de Cardiologie a unui Statut 

profesionist, care respecta toate exigențele. 

 

Dr.Gabriel Tatu-Chițoiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Avocat Bogdan Aldea 
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MINUTA ȘEDINTEI CONSILIULUI DE CONDUCERE 

27 februarie 2015, București 
 
 
1. INFORMARE A ACTIVITĂȚII SRC ÎN 

INTERVALUL DECEMBRIE 2014 – 

FEBRUARIE 2015 (dr. Gabriel Tatu-Chițoiu) 

 

- A fost înregistrată publicația Infocard la Centrul 

Național ISSN 

- Lansare site Cardioportal.ro 

- Imprementare program auto-diagnostic HTA 

- Campania de conștientizare a publicului larg 

asupra impactului factorilor de risc și a incidenței 

mari a bolilor cardiovasculare în România 

(inclusiv materialele video/scrise - broșuri) 

o Există sponsorizare pentru materialele 

educative ale tuturor Grupurilor de Lucru  din 

partea companiei Astra Zeneca 

o S-a solicitat ajutorul din partea toturor 

Grupurilor de Lucru ale Societății Române de 

Cardiologie 

o Materialele vor fi definitivate în primele 6 luni 

ale acestui an 

- Semnarea parteneriatului ÎMPREUNĂ PENTRU 

SĂNĂTATEA INIMII TALE între SRC, 

Societatea Română de Pneumologie, Fundația 

Română a Inimii, Ministerul Sănătății și Federația 

Asociațiilor Studenților în Medicină din România 

o Campanie împotriva fumatului 

o Există proiecte legislative blocate la nivel 

național, ideea este de a creea o petiție având 

principal scop lupta nefumătorilor împotriva 

discriminării 

- A fost înființată Filiala Constanța – Regiunea 

Dobrogea a Societății Române de Cardiologie 

- Stadiul actual al aplicației de autodiagnostic al 

HTA  

o Aplicația de autodiagnostic este definitivată, 

urmând a fi funcțională în momentul obținerii 

autorizației de la Registrul de Prelucrare a 

Datelor Personale. 

 

2. INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA 

FUNDAȚIEI ROMÂNE A INIMII (Conf. Dr. 

I.M. Coman) 

 

- Înființarea unor nuclee locale (Constanța, Cluj 

Napoca)  

- Au fost organizate acțiuni ample cu ocazia Zilei 

Naționale a Prevenției la Iași, București, Constanța 

- Au avut loc întrevederi cu media, cu Asociația 

Farmaciștilor, Ministerul Sportului și Tineretului. 

S-a stabilit necesitatea unui parteneriat care să 

includă o ofertă privind serviciile (inclusiv experți 

desemnați) 

- Există rugămintea ca pentru farmaciști sau alte 

fundații să se permită accesul cu stand de 

prezentare la manifestările noastre 

 

3. PROBLEME ORGANIZATORICE 

 

3.1.Adoptarea noilor acte normative ale SRC 

3.1.1. Regulamentul de organizare a cursurilor SRC  

3.1.2. Regulamentul de organizare al INFOCARD 

o Apariție lunară 

o Necesitatea trimiterii din timp a materialelor 

o Forma finală va fi publicată pe data de 5 a lunii 

următoare 
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o Se va redacta un regulament de redactare a 

articolelor 

3.1.3. Regulamentul de organizare al Sesiunii 

Tinerilor Cercetători (Congresul SRC) 

3.1.4. Regulamentul de adoptare a Ghidurilor ESC 

3.1.5. Evidența membrilor SRC 

o Actualizarea Anuarului cardiologilor 

o Eliberarea unei diplome de membru al SRC 

o Trimiterea bazei de date a SRC la Societatea 

Europeană de Cardiologie până pe data de 13 

martie 2015 

o Este necesară actualizare permanentă a datelor 

înscrise în baza de date 

o Se va creea o aplicație pe cardioportal.ro, 

conturi individuale cu personalizare în funcție 

de actualizarea datelor personale 

o Se vor aplica măsuri suplimentare pentru 

colectarea datelor lipsă sau actualizarea datelor 

fiecărui membru SRC. 

o Se va transmite în toate Clinicile de 

Cardiologie lista celor din baza de date cu 

rugămintea de actualizare 

3.1.6. S-a propus adoptarea unor recomandări 

privind participarea publicului la Simpozioanele 

Companiilor Farmaceutice 

o Nu se poate face un regulament, eventual 

recomandări pentru companiile farmaceutice 

pentru a se face o înscriere prealabilă pentru 

delimintarea membrilor SRC. Este un subiect 

delicat, se va stabili o formă finală a 

documentului. 

3.1.7. Se are în vedere întocmirea Regulamentului 

Sesiunii Rezidenților în cadrul Congresului 

Național de Cardiologie. 

3.1.8. Proiectelor SRC în lumina reglementărilor 

legate de transparența activității și relațiile cu 

sponsorii 

o Au fost postate pe cardioportal.ro obiectivele 

SRC 

 

Toate actele normative au fost supuse la vot - 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

 

3.2. Modificări în „politica” financiară a SRC 

 

3.2.1  Re-evaluarea situației financiare a SRC în urma 

cooperarii celor trei președinți și a contabilelor 

3.2.2.  Anunțarea soluției (soluțiilor) de reorganizare 

financiară 

o Datorită faptului că există un mod de 

interpretare a activității financiare a SRC - este 

necesară o expertiză financiară pe o perioada de 

5 ani. Se aproba cu unanimitate de voturi. 

3.2.3.  D-nul Prof. Dr.Dan Lighezan va coordona 

dinamica financiară a SRC  (urmărirea modului de 

derulare a contractelor de sponsorizare și prestări 

servicii precum și a cheltuielilor SRC). 

3.2.4.  Renegocierea contractului cu firma de 

organizare MediaMed.  

 

4. CONFERINȚA NAȚIONALĂ A 

GRUPURILOR  DE LUCRU, 7-9 MAI 2015, 

SIBIU 

 

ORGANIZAREA CONFERINȚEI 

- Conferința se va desfășura în perioada 7-9 Mai 

2015 

- Sesiunile se vor desfășura în trei Sali (Hotel 

Ramada și Hotel Continental) + o sală de rezervă 

în care se mai pot organiza manifestări asociate.  

- Pe lângă propunerile de sesiuni din partea GL 

implicate vom avea 

o Sesiunea Tinerilor Cercetători 

o La Conferința de la Sibiu se va desfășura 

cursul de ECG pentru asistentele din 
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USTACC-urile din zona Sibiului și judetele 

înconjurătoare.  

Sesiunea Asistentelor Medicale este dedicată 

tuturor asistentelor Secțiunii 

o Sesiunea ECG dificile 

o Sesiunea dedicată GL neimplicate în acest an la 

conferință 

o Curs pre-congres de inițiere în resuscitare  

- În acest an se va desfășura o manifestare post 

congres – Simpozionul internațional de 

Cardiomiopatie Hipertrofică 

- Desfășurarea pe 5 mai a Zilei Internaționale a 

Hipertensiunii Pulmonare 

- Propunere pentru o întâlnire pe tema turismului 

medical 

- Intenția de a completa programul social cu 

organizarea unui CARDIOFEST în Piața Mare din 

Sibiu 

- Propunere privind alocarea unei sesiuni dedicată 

studenților în medicină 

- Programul va fi definitivat până cel târziu pe 31 

martie 2015 

 

 

5. ACTIUNI PENTRU VIITORUL IMEDIAT 

 

Site-ul cardioportal.ro 

- Se solicită comunicarea și actualizarea paginilor 

dedicate grupurilor de lucru 

- Ar fi indicat să postăm pe pagina principală a site-

ului -  publicația Infocard, precum și cele ale 

grupurilor de lucru 

- Propunere privind postarea legilor medicale pe site 

Invitați străini în cadrul Congresului Național de 

Cardiologie 

- Conform statutului viitorul președinte are în 

sarcină relațiile internaționale. Prof. Dr.Dragoș 

Vinereanu va prelua activitatea de finalizare a 

listei invitaților străini. În acest sens au fost deja 

făcute propuneri privind sesiunile comune din 

cadrul Congresului Național de Cardiologie  

o Sesiune Romano - Israeliana 

o Sesiune Romano-Maghiara 

o Sesiunea țărilor din Europa Centrala și de Sud 

Est 

 

DIVERSE 

- Stabilirea unui calendar al evenimentelor 

internaționale mai puțin cunoscute 

- A fost stabilită continuarea Școlii de Vară a 

Tinerilor Cardiologi. Urmează a se stabili 

(împreună cu Clubul Tinerilor Cardiologi) data de 

desfășurare 

- Cursul Grupului de Lucru de Cardiologie 

Preventivă și Recuperare din data de 20 Martie 

2015, Oradea - are o sponsorizare parțială, se 

solicită suport financiar din partea Societății 

Române de Cardiologie pentru definitivarea lui. A 

fost aprobata susținerea financiara de către SRC. 

- Asistentele din USTICC și USTACC solicită 

înscrierea în Grupul de Lucru de Urgență. Sunt 

binevenite, însă nu avem suport statutar. Este 

necesară completarea Statutului Societății 

Române de Cardiologie cu o prevedere în acest 

sens. 
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REGULAMENT ORGANIZARE MANIFESTĂRI SRC 

 
 

      

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de 

desfășurare a cursurilor Societății Române de 

Cardiologie adoptat în cadrul ședintei Consiliului de 

Conducere al SRC din 11 Decembrie 2014 și în 

vederea bunei organizări a cursurilor Grupurilor de 

Lucru ale SRC începând cu data emiterii acestei Note 

Interne vor fi respectate următoarele reguli: 

1. Conform regulilor Colegiului Medicilor România 

– creditarea cursurilor se face cu cel puțin o 

lună înainte de data de desfășurare. Procesul de 

creditare se efectuează de către secretariatul SRC 

pe baza programului cursului (transmis către 

office@cardioportal.ro) și completarea Anexei 3. 

2. Toate contractele de sponsorizare încheiate între 

SRC și sponsor vor include: 

a.  data limită până la care suma sponsorizată 

trebuie sa apară în contul SRC. 

b. Obligativitatea ca sponsorul să anunțe SRC în 

momentul emiterii ordinului de plată. 

3. Data de transfer a sumei sponsorizate va trebui să 

fie cu minim 7 zile calendaristice înainte de data 

programării cursului.  

4. Directorii de curs trebuie să depună tot efortul 

pentru respectarea acestei date, prin comunicare 

directă cu sponsorul. 

5. O copie a contractului de sponsorizare va fi 

înmânată fiecărui Director de curs. 

6. Directorii de curs vor decide modul de utilizare a 

sumei sponsorizate pe cele două componente 

principale: 1. Cheltuieli de organizare; 2. Plata 

onorariilor. De menționat că în conformitate cu 

Regulamentul mai sus amintit onorariile maximale 

sunt de 1000 de euro pentru directorii de curs și 

500 de euro pentru lectori. Este de dorit ca 10% 

din suma sponsorizată să rămână în rezerva 

Grupului de Lucru organizator.  

7. Modul de repartizare a sumelor sponsorizate, pe 

cele două componente, va fi anunțat în scris de 

către Directorii de curs președintelui SRC prin 

următoarele două documente: 

a. Tabelul nominal cu Directorii și lectorii 

desemnați și cu suma repartizată fiecăruia 

b. Decizia referitoare la suma destinată pentru 

organizarea cursului. 

8. În conformitate cu aceste documente SRC va 

încheia contractele individuale (respectiv 

contractele SRC-directori de curs și SRC-lectori) 

pe baza carora se va face plata onorariilor. 

9. Pentru desfășurarea cursului Președintele SRC și 

Directorii de curs vor negocia un contract de 

prestări servicii cu operatorul de servicii agreat de 

SRC.   

10. Contractul de prestări servicii va fi semnat de către 

Președintele SRC și Directorii de curs și va 

cuprinde explicit bugetul agreat de SRC pentru 

cursul respectiv. Data semnării acestui contract va 

trebui sa preceadă data desfășurării evenimentului. 

11. Directorii de curs vor asigura semnarea 

contractelor individuale SRC-directori de 

curs/lectori în ziua susținerii cursului. Un 

exemplar al contractului va fi înmânat 

Directorilor/lectorilor.  

12. La încheierea cursului Directorii de curs vor 

înmâna reprezentantului SRC desemnat pentru a 

participa la curs următoarele două documente: 
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a. câte un exemplar semnat al fiecărui contract 

individual SRC-Directori de curs/lectori. 

Contractele nesemnate nu vor fi onorate. 

b. Un formular sintetic standard, preformat, 

asigurat de către secretariatul SRC, semnat 

de Directorii de curs și care va cuprinde: 

i. Denumirea cursului; 

ii. Data și locul de desfășurare; 

iii. Denumirea sponsorului; 

iv. Programul cursului; 

v. Numărul de participanți; 

vi. Atestarea susținerii în bune condiții a 

cursului și participarea tuturor lectorilor. 

13. În vederea aprobării plătilor pentru desfășurarea 

cursului, secretariatul SRC va întocmi un dosar al 

cursului care va cuprinde: 

a. Programul cursului; 

b. Contractul de sponsorizare; 

c. Contractul de prestări servicii; 

d. Deciziile directorilor de curs privind modul de 

utilizare a sumei sponsorizate (menționate la 

punctele 6a si 6b); 

e. Contractele individuale SRC-directori de 

curs/lectori; 

f. Formularul standard menționat la punctul 11; 

g. Factura înaintată de prestatorul de servicii; 

h. Formularul de bilanț contabil al cursului 

(venituri – cheltuieli) – document intern 

standard; 

i. Sinteza evaluării cursului (efectuată pe baza 

formularelor de evaluare înaintate cursanților); 

j. Alte documente contabile. 

14. Responsabilitățile financiare ale SRC vor fi 

finalizate în momentul existenței tuturor documentelor 

menționate la punctul 13. 

15. În eventualitatea înregistrării unui profit al cursului 

(exemplu: obținerea a10% din suma sponsorizată) 

SRC va întocmi un document - anexa la Contractul de 

sponsorizare - în care va anunța firma sponsor asupra 

existenței acestei sume odată cu sugestia aprobării ca 

această sumă să fie destinată activităților Grupului de 

Lucru organizator. Decizia sponsorului va fi anunțată 

Președintelui Grupului de Lucru și Directorilor de 

curs. Se va trimite o scrisoare de mulțumire către firma 

sponsor. 

16. Dosarul cursului va fi declarat în scris de 

Președintele SRC ca fiind închis în momentul 

prezentării de către Secretariatul SRC a documentelor 

menționate la punctele 13 si 15 precum și a copiilor 

ordinelor de plată care atestă transferul sumelor 

datorate directorilor, lectorilor si prestatorului de 

servicii.  

17. Odată închis, dosarul cursului va fi arhivat și 

depozitat  în spațiul destinat fiecărui Grup de Lucru la 

sediul SRC. 

 

NB. Responsabilitățile Directorilor de curs se 

limitează la îndeplinirea punctelor 4,6,7,9,10,11 si 12 

 

10 Ianuarie 2015 

 

 

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu                                      Conf. Dr. Antoniu Petriș 

Președinte SRC                                                          Secretar SRC 
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REGULAMENT INFOCARD 
 
 
 
INFOCARD este publicația oficială a Societății 

Române de Cardiologie care are drept obiectiv 

comunicarea către membrii săi a tuturor evenimentelor 

care se produc în activitatea SRC. INFOCARD este și 

un “buletin informativ” al modului în care sunt 

implementate programul și proiectele Societății și ale 

structurilor sale organizatorice (Grupuri de Lucru, 

Secțiunea Asistenților Medicali, Clubul Tinerilor 

Cardiologi). 

Pentru atingerea obiectivului său INFOCARD trebuie 

să fie permanent preocupat pentru: 

 

1. Transmiterea rapidă a informației către membrii 

SRC (cât mai aproape de desfășurarea 

evenimentului); 

2. Asigurarea transmiterii informației direct pe 

adresa corectă a fiecarui membru SRC. 

3. Asigurarea unui “feed-back” al membrilor SRC. 

 

În acest sens se stabilesc următoarele reguli de 

producere a INFOCARD. 

1. INFOCARD va apare în minim 10 (de preferat 12) 

numere pe an; 

2. Centralizarea materialelor INFOCARD va fi 

facută de coordonatorul publicației până la data de 

25 a lunii respective; 

3. Fiecare număr INFOCARD va conține și “Mesajul 

președintelui”, anunțuri despre evenimentele 

ulterioare și anunțuri despre preocupările de 

viitorul imediat ale SRC; 

4. Redactarea INFOCARD se va face între zilele de 

25 -30 (31) ale lunii de către membrii SRC; 

5. Atribuirea redactorilor se va face pe baza 

contractelor;  

6. Corectarea numărului curent al INFOCARD se va 

face în intervalul dintre zilele 1-3 ale lunii 

următoare;  

7. Forma finală a INFOCARD va fi transmisă 

electronic membrilor SRC nu mai târziu de a 5-a 

zi a lunii următoare. 

8. Evenimentele produse după data de 25 ale lunii 

curente vor fi incluse în numărul din luna 

următoare al INFOCARD. 

 

 

  

 

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu                             Prof. Dr. Carmen Ginghină 

Președinte SRC                                                Coordonator INFOCARD 
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REGULAMENT SESIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI 
 

 

Sesiunea Tinerilor Cercetători se organizează anual de 

către Societatea Română de Cardiologie în cadrul 

Congresului Național de Cardiologie. Programul are 

drept scop încurajarea cercetării originale în 

cardiologie în randul tinerilor cercetători români.  

1. Depunerea rezumatelor – criterii de eligibilitate  

Este necesară îndeplinirea simultană a următoarelor 

criterii:  

 autorul să nu fi împlinit 35 ani până la data limită 

de submitere a rezumatelor și să fie prim-autor al 

lucrării  

 autorul să aibă afilierea actuală în România  

 se iau in considerare doar cercetări originale 

nepublicate în extenso. Nu intră în discuție 

prezentări de caz. Pot fi evaluate studii comunicate 

și publicate în rezumat (sub 400 de cuvinte) la 

congrese internaționale  

 autorul trebuie să indice la momentul depunerii că 

dorește ca rezumatul să fie evaluat pentru 

includerea în această sesiune (bifând această 

opțiune la momentul submiterii online)  

 un autor nu poate depune mai mult de două 

rezumate pentru această sesiune 

 un autor nu poate să participe de două ori cu 

aceeași lucrare sau cu lucrări foarte asemănătoare 

din aceeași bază de date  

 

 

2. Evaluarea rezumatelor  

Toate rezumatele submise conform criteriilor de mai 

sus vor fi evaluate de o comisie alcatuită din 5 experti 

evaluatori desemnați de către Biroul de Conducere al 

SRC, care nu vor cunoaște numele autorilor, nici 

instituțiile de proveniență. Evaluatorii nu vor nota 

lucrările pe care le recunosc ca provenind din 

propria instituție.  

Fiecare rezumat va fi notat de la 1-10 și pentru fiecare 

se va calcula media celor 5 note, rezumatele fiind 

ierarhizate în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute. Primele șase clasate vor fi incluse în sesiunea 

tinerilor cercetători din cadrul congresului național.  

În cazul în care mai multe lucrări vor avea același 

punctaj, fiind astfel depășit numărul de șase lucrări 

eligibile (ex: egalitate de puncte între locurile 5-8), 

lucrările aflate la egalitate vor fi evaluate de către o 

altă comisie alcatuită din 3 evaluatori. Aceștia vor 

evalua tot după metoda amintită mai sus și vor stabili 

ierarhia finală (în ex de mai sus: vor stabili care din 

cele 4 lucrări aflate pe locurile 5-8 vor fi cele 2 care 

vor ocupa locurile 5-6 din finală).  
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În cazul în care două dintre lucrările clasificate în 

primele șase aparțin aceluiași autor va fi selectată 

pentru sesiune doar una dintre ele (cea mai bine 

notată), iar al șaselea loc din sesiune va fi ocupat de 

către candidatul clasificat pe locul șapte, astfel încât în 

sesiune să prezinte șase tineri autori.  

Secretariatul tehnic al SRC va informa cei șase 

finaliști despre selecție și le va trimite instrucțiuni 

detaliate referitoare la desfășurarea sesiunii cu cel 

puțin 4 săptămâni înainte de începerea congresului.  

3. Desfășurarea sesiunii tinerilor cercetători  

Ordinea prezentării celor șase lucrări în cadrul sesiunii 

se va stabili prin tragere la sorți, organizată, în 

prealabil, de către secretariatul tehnic.  

Fiecare prezentare are alocat un timp de 15 minute, 

dintre care 10 minute pentru prezentare și 5 minute 

pentru întrebări puse autorului de către membrii 

comisiei.  

Comisia de evaluare va fi alcatuită din cinci membri, 

alții decât cei cinci care au evaluat rezumatele depuse, 

desemnați de către Biroul de Conducere al SRC. 

Membrii comisiei vor fi selectați în funcție de 

expertiza în domeniul subiectelor lucrărilor din 

sesiune, cu evitarea strictă a conflictelor de interese.  

Membrii comisiei vor evalua lucrările acordând 

fiecărei prezentări puncte pentru cele zece criterii pre-

specificate, conform fișei de evaluare din Anexa 1. În 

acest scop, membrii comisiei vor adresa întrebari 

autorilor, inclusiv pentru a certifica rolul principal al 

autorului în conceperea și derularea studiului, analiza 

datelor și redactarea prezentării.  

Sesiunea va fi condusă de doi moderatori care vor 

coordona desfășurarea ei, asigurând respectarea 

timpului alocat și a regulilor sesiunii conform 

prezentului regulament. Moderatorii vor colecta la 

final fișele de evaluare de la membrii comisiei, 

stabilind ierarhia finală prin calculul scorului final 

rezultat din cele 5 note.  

În caz de egalitate de punctaj se pot acorda și premii 

ex-aequo, caz în care sumele aferente premierii vor fi 

redistribuite corespunzator, pentru respectarea 

bugetului total al competiției.  

4. Premierea  

Se vor acorda 3 premii celor mai bine notate lucrări 

prezentate în cadrul sesiunii. Premiile vor fi anunțate 

oficial și înmânate în cadrul ceremoniei de închidere a 

congresului. Premiile vor consta în diplome care vor 

certifica realizarea autorului și în sume de bani. 

Premiile vor fi anunțate atât pe site-ul Societății 

Române de Cardiologie, cât și în revista Infocard.  

Aceeași lucrare nu poate fi premiată financiar de două 

ori de către SRC, autorul urmând să primească într-un 

astfel de caz doar suma mai mare (ex: lucrare premiată 

pentru rezumat prezentat ca prim-autor sub 35 ani în 

cadrul unui congres internațional și premiată și în 

cadrul sesiunii tinerilor cercetători).  
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5. Mențiuni finale  

- Secretariatul tehnic al SRC va trimite membrilor 

comisiei toate detaliile referitoare la desfășurarea 

sesiunii (regulamentul, fișa de evaluare, ca și cele 6 

rezumate selectate) cu cel puțin două săptămâni 

înainte de desfășurarea sesiunii.  

- Secretariatul tehnic al SRC va asigura arhivarea 

detaliilor fiecărei sesiuni.  

 

 

 

Conf. Dr. Bogdan A. Popescu       Prof. Dr. Dragoș Vinereanu  

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu 

 

 

 

Anexa 1  - Sesiunea tinerilor cercetători  

Fișa de evaluare a lucrărilor  

1. Originalitatea subiectului:  

2. Claritatea prezentării ipotezelor:  

3. Robustețea metodelor aplicate (acuratețe, reproductibilitate):  

4. Utilizarea de metode noi:  

5. Corectitudinea analizei statistice:  

6. Claritatea prezentării rezultatelor:  

7. Noutatea rezultatelor:  

8. Impactul clinic al rezultatelor:  

9. Discuția rezultatelor și a potențialelor limite/surse de bias:  

10. Calitatea generală a prezentării:  
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REGULAMENT DE ADOPTARE A GHIDURILOR SOCIETĂȚII EUROPENE DE 

CARDIOLOGIE 
 

 
 
În vederea adoptării Ghidurilor Societății Europene va 

fi folosită următoarea procedură:   

1. Committee for Practice Guidelines (CPG) al ESC 

trimite anunțul referitor la propunerea de adoptare 

a Ghidului/Ghidurilor către Președintele SRC, 

Secretarul SRC și Coordonatorul SRC pentru 

Ghiduri. 

2. Președintele trimite către Consiliul de Conducere 

a SRC propunerea de adoptare a 

Ghidului/Ghidurilor ESC. 

3. Membrii Consiliului de Conducere SRC votează 

nominal acceptarea/nonacceptarea 

Ghidului/Ghidurilor și trimit după caz (într-un 

interval limită de 14 zile) comentarii legate de 

eventualele aspectele inacceptabile ale Ghidului 

ESC. Aspectele respective vor face parte dintr-un 

text adițional intitulat “RSC Position paper” care 

va fi publicat bilingv pe site-ul SRC și adăugat la 

textul tradus al Ghidului respectiv. 

4. Președintele trimite către Coordonatorul 

Ghidurilor acceptul Consiliului de Conducerede 

de adoptare a Ghidului respectiv.                    

5. Coordonatorul național completează formularul 

electronic 

http//www.formstack.com/forms/escardio-

esc.guidelines national society  endorsement for 

ro). 

6. Coordonatorul național are responsabilitatea de a 

obține într-un interval limitat de timp din partea 

Grupurilor de lucru ale SRC (3 luni) traducerea 

Ghidurilor respective. 

7. Traducerea Ghidului și „Certification letter” 

semnată de Președintele SRC va fi trimisă la ESC 

Guidelines departament care va aproba traducerea 

înaintea publicației acesteia în Revista Română 

de Cardiologie, respectiv a formei prescurtate în 

„Compendiul de Ghiduri Prescurtate”. 

8. Ghidurile SRC traduse vor fi introduse într-un 

compartiment separat al Cardioportal-ului 

(htpp://www.cardioportal.ro/publicatii/ghidurile-

src/). 

9. Ghidurile trebuie să aibă un link separat spre 

„Revista Română de Cardiologie” și spre 

versiunea de buzunar – reunită în „Compendiul 

de Ghiduri Prescurtate”. 

 

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu          Prof. Dr. Carmen Ginghină   Conf. Dr. Antoniu Petriș 

Președinte                                  Coordonator Național Ghiduri ESC  Secretar 

12 

http://www.formstack.com/forms/escardio-esc.guidelines
http://www.formstack.com/forms/escardio-esc.guidelines
http://www.cardioportal.ro/publicatii/ghidurile-src/
http://www.cardioportal.ro/publicatii/ghidurile-src/


SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE          
 
 

 

 Infocard                                                                                                                                     Numărul 66 / februarie 2015  

 

PROGRAMUL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 

 
 
 

România continuă să facă parte din rândul 

țărilor cu o foarte mare mortalitate prin boli 

cardiovasculare. Practic, 60% dintre decesele 

înregistrate anual în România sunt datorate bolilor 

cardiovasculare (prin comparație, media înregistrată 

în țările Comunității Europene este de 48%). Drept 

urmare directă, România are cea mai redusă speranță 

de viață la naștere dintre toate țările Comunității 

Europene. Rata de mortalitate cardiovasculară 

înregistrată la populația de 65-70 de ani este identică 

cu cea înregistrată în Franța la vârstele de 80-85 de ani. 

Altfel spus, românii mor prin boli cardiovasculare cu 

15 ani mai devreme decât francezii (care au, în acest 

moment, cea mai mare speranță de viață din lume).  

 

Paradoxal, această realitate NU este 

conștientizată în România! Într-o evaluare efectuată 

între Iulie 2012 – Iulie 2014 a temelor de sănătate cel 

mai des abordate în toate mediile de informare din 

România s-a constatat ca atenția a fost concentrată, de 

departe, asupra cancerului, a diabetului, a hepatitei 

cronice în timp ce infarctul de miocard (una dintre cele 

mai importante cauze de mortalitate) a fost abordat cu 

totul marginal.  De reținut faptul că mortalitatea prin 

cancer este, în România, de trei ori mai redusă în 

comparație cu mortalitatea prin boli cardiovasculare.  

În fața acestei realități, Societatea Română de 

Cardiologie și-a propus CARDIOLOGIA APLICATĂ 

drept strategie prioritară pentru intervalul 2015-2017. 

Această strategie presupune, pe de o parte, menținerea 

permanentă a preocupării pentru activitatea de 

educație medicală continuă și cercetare științifică, în 

conformitate cu cele mai recente achiziții la nivel 

internațional. Pe de altă parte, această strategie 

presupune implicarea SRC în identificarea 

problemelor majore de sănătate cardiovasculară și în 

realizarea  de programe-soluții, implementate în 

parteneriate cu Societățile profesionale din domeniul 

medical, cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației 

și cu alte structuri administrative. 

 

În acest context, dorim să vă aducem la cunoștință 

faptul că SRC intenționează să acționeze în 2015 pe 

următoarele direcții: 

 

1. Organizarea la nivel de standarde internaționale a 

celor două manifestări științifice majore, respectiv 

Conferința Grupurilor de Lucru (în luna Mai) și 

Congresul SRC în (luna Septembrie). Ofertele 

SRC pentru aceste doar evenimente pot fi 

consultate în Anexa nr.1. 
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2.  Organizarea Cursurilor Grupurilor de Lucru și a 

altor Cursuri și simpozioane dedicate educației 

medicale continue. Lista cursurilor SRC poate fi 

consultată în Anexa nr. 2. 

3. Încurajarea activității de cercetare a tinerilor 

cardiologi (Anexa nr. 3). 

4. Crearea și întretinerea de registre având drept scop 

identificarea problemelor de sănătate 

cardiovasculară din România (Anexa nr. 4). 

5. Acțiuni destinate educării publicului larg în 

prevenția bolilor cardiovasculare, sub numele generic 

de „TOTUL PENTRU INIMA TA!”. Aceste acțiuni 

constau în realizarea, distribuirea și mediatizarea 

materialelor educative create de către Grupurile de 

Lucru (în scris și audio-video), programe pentru 

combaterea factorilor de risc, inițierea si sușținerea de 

campanii educative în parteneriat cu Fundația Română 

a Inimii, cu alte societăți profesionale, cu Ministerul 

Sănătății, Ministerul Educației, etc. Lista acestor 

acțiuni poate fi vazută în Anexa nr.5. 

 

Toate aceste acțiuni presupun, pe de o parte, un 

efort constant al membrilor Societății de Cardiologie 

și, pe de altă parte, o susținere financiară 

corespunzătoare. Iată de ce vă adresăm 

Dumneavoastră, tuturor celor dornici de a participa 

într-o formă sau alta la îndeplinirea acestor obiective, 

invitația de a veni alături de noi. Numai împreună vom 

putea avea satisfacția, în viitorul apropiat, a unei 

realizări mai bune a stării de sănătate cardiovasculară 

din România. 

 

Vă mulțumim ! 

 

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu 

Președinte SRC  

 

 

 

Programul complet poate fi accesat pe site-ul SRC  

http://www.cardioportal.ro/despre-noi/proiecte-src/ 
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FILIALA CONSTANȚA – REGIUNEA DOBROGEA A SOCIETĂȚII ROMÂNE DE 

CARDIOLOGIE 
 
 
 

În data de 11 decembrie 2014 a avut loc ședința 

de înființare a Filialei Constanța - Regiunea Dobrogea 

a Societății Române de Cardiologie, în urma căreia s-

a ales Consiliul de Conducere și s-a stabilit programul 

evenimentelor  ce se vor derula la nivel local sub egida 

Filialei Constanța – Regiunea Dobrogea în anul 2015. 

 

Cu votul majorității celor prezenți  a fost votată 

componența Consiliului de Conducere: 

1. Președinte – Dr. Anca Mihaela Radulescu, medic 

specialist cardiolog (Spitalul Clinic Județean de 

Urgență “Sfantul Apostol Andrei” Constanța), 

Asistent Universitar Plata cu Ora (Universitatea 

Ovidius, Constanța) 

2. Președinte de Onoare – Prof. Univ. Dr. Elvira 

Craiu, medic primar cardiolog (Universitatea 

Ovidius, Constanța) 

3. Secretar – Asist. Univ. Dr. Lucia Cojocaru, medic 

specialist cardiolog (Universitatea Ovidius 

Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență 

“Sfantul Apostol Andrei” Constanța) 

4. Responsabilul cu activitatea medicilor rezidenți – 

Asist. Univ. Dr. Andrei Constantin Rusali, medic 

specialist cardiolog (Universitatea Ovidius 

Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență 

“Sfantul Apostol Andrei” Constanța) 

5. Responsabilul cu activitatea Cadrelor Medii – 

Asist. Alina Abagiu, asistent coordonator 

USTACC (Spitalul Clinic Județean de Urgență“ 

Sfantul Apostol Andrei” Constanța). 

6. La momentul înființării s-au afiliat 21 medici 

specialiști și primari cardiologi, 13 medici 

rezidenți cardiologie și 32 asistenți medicali ce își 

desfășoară activitatea în domeniul cardiologiei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Filiala Constanța - Regiunea Dobrogea: 

Dr. Anca Mihaela Rădulescu 
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FILIALA CONSTANȚA – REGIUNEA DOBROGEA A SOCIETĂȚII ROMÂNE DE 

CARDIOLOGIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul de Conducere al Filialei Constanța, Regiunea Dobrogea: de la stânga la dreapta  

Asistent Alina Abagiu, Asist. Univ. Dr. Andrei Constantin Rusali, Dr. Anca Mihaela Rădulescu, Prof. Univ. Dr. 

Elvira Craiu, Asist. Univ. Dr. Lucia Cojocaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii filialei ce vor fi implicați activ în desfășurarea Zilei Naționale a Prevenției Cardiovasculare ce se va 

desfășura pe 14 Februarie 2014 la Constanța, cu ocazia ședinței de organizare a evenimentului.  
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Informații cheie: 

·         Peste 100 de articole cu referire la prevenția 

cardiovasculară au fost publicate în mass-media în 

perioada 1-15 februarie 2015 

·         Circa 80% din instituțiile mass-media care au tratat 

acest subiect se adresează audienței generale  

·         La conferința de presă de joi, 12 februarie 2015, 

au participat peste 30 de reprezentanți ai mass-

media, dintre care 9 televiziuni 

·         Prin intermediul conferinței de presă a fost 

anunțată noua lege antifumat care ar urma să interzică 

fumatul chiar și în baruri și care prevede educația și 

profilaxia în rândul scolarilor, dar și mărirea taxelor 

pentru țigări.  

·         Postările de pe pagina de Facebook a Fundației 

Române a Inimii au ajuns la peste 7.100 de oameni 

 

Conf. Dr. Ioan Mircea Coman, președintele 

Fundației Române a Inimii, a declarat: „Suntem aici 

pentru a reaminti autorităților că vorbim de o 

prioritate majoră. Suntem aici pentru a solicita o 

legislație actualizată și o finanțare adecvată, care să 

asigure identificarea precoce și tratamentul eficient al 

celor la risc; doar astfel vom asigura menținerea unei 

tendinte pozitive în controlul bolilor 

cardiovasculare și vom putea reduce decalajul actual 

față de alte țări europene”.    
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IAȘI 

 

În săptămâna 09-14.02.2015 cu ocazia “Zilei 

Prevenției Cardiovasculare în România”, în Iași s-au 

desfășurat mai multe acțiuni de prevenție: 

 Luni, 09.02.2015, a fost o emisiune de 1 ora la TVR 

3 Iași “Tableta de Sanătate” despre hipertensiunea  

 

 

 

 

 

arterială (HTA). Au fost prezenți  în această 

emisiune moderată de Claudia Danilă 

(prezentatoarea  emisiunii) – Prof. Dr. Florin Mitu 

și Prof. Dr. Ioana Alexa: 

http://www.tvrplus.ro//editie-tableta-de-sanatate-

307181  

 Miercuri, 11.02.2015, în Ziarul de Iași – 

Ghidul pentru sanătate a fost pe o pagină o 

prezentare a Prof. Dr. Florin Mitu despre 

tratamentul  HTA și s-au prezentat cateva date 

despre această  initiativă  “Ziua Prevenției  

Cardiovasculare în România”: 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cardiaci-de-

ce-difera-tratamentele-pentru-hipertensiune--

87714.html  
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 Joi, 12.02 și vineri, 13.02 – în Clinicile de 

Cardiologie din Iași (Centrul de Cardiologie IBCV 

“Prof. Dr. George I.M. Georgescu” – Coord. 

Prof.Dr. Arsenescu Georgescu, Clinica de 

Cardiologie a Spitalului de Recuperare – Coord. 

Prof. Dr. Florin Mitu și Clinica de Cardiologie a 

Spitalului “Sf. Spiridon” – Coord. Conf. Dr. 

Antoniu Petriș) s-au desfașurat acțiuni de 

prevenție cu pacienții internați, la care au 

participat medicii clinicilor, medicii rezidenți și un 

număr mare de pacienți. Aceștia au fost informați 

și au primit pliante despre factorii de risc 

cardiovasculari și au avut discuții libere și întrebări 

cu premii despre principalii factori de risc. 

 

 

 

 

 Joi, 12.02.2015, a fost o emisiune TV la Tele 

Moldova dedicată “Zilei Prevenției 

Cardiovasculare” la care au participat Prof. dr. 

Catălina Arsenescu-Georgescu, Prof. dr. Florin 

Mitu și Asist. univ. dr. Carmen Pleșoianu. 

Per total, considerăm că acțiunile desfășurate la Iași au 

fost un real succes. Au fost implicate toate clinicile de 

cardiologie din Iași, iar acțiunile de prevenție 

desfășurate s-au adresat atât pacienților internați cât și 

populației generale prin intermediul mass-mediei. 

Organizatori: Prof. Dr. Florin Mitu, Prof. Dr. 

Cătălina Arsenescu-Georgescu, Conf. Dr. Antoniu 

Petriș, Asist. Dr. Carmen Pleșoianu, Dr. Ovidiu Mitu 
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CONSTANȚA  

 

Ziua Națională a Prevenției Cardiovasculare a fost 

sărbătorită de Filiala Constanța - regiunea Dobrogea, 

pe 14 februarie 2014, în Maritimo Shopping Center, 

Constanța. Aceasta acțiune s-a desfășurat cu 

participarea voluntară a medicilor rezidenți și a 

asistentelor ce își desfășoară activitatea în cadrul 

Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol 

Andrei" Constanța, precum și a studenților din cadrul 

Facultății de Medicină - Universitatea "Ovidius".  

La eveniment au participat 200 de persoane, care au 

beneficiat de măsurarea tensiunii arteriale și de 

evaluarea colesterolului total cu aparate tip 

glucometru. Cu datele obținute s-a calculat riscul 

cardiovascular cu ajutorul Testului Cartonaselor, și  

 

s-au oferit participanților sfaturi pentru o inimă 

sănătoasă.  

Manifestarea a fost relatată în mass-media locală: 

televiziune și radio.  

 

Constănțenii și-au măsurat gratuit tensiunea, într-

un mall din Constanța 

Numărul tinerilor care ajung la spital cu grave 

probleme cardiace a crescut alarmant în ultima 

perioadă. Este semnalul de alarmă tras de specialişti, 

astăzi, cu ocazia Zilei Naţionale a Prevenţiei 

Cardiovasculare. Pentru a conştientiza cât de 

important este să avem o inimă sănătoasă, medicii 

constănţeni au efectuat investigaţii 

gratuite, într-un mall. 

Anual, peste 17 milioane de oameni din 

întreaga lume mor din cauza bolilor 

cardiovasculare. Și în țara noastră, 

afecțiunile inimii fac numeroase victime. 

Specialiștii spun că nu doar bătrânii au 

asemenea probleme. 
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Sunt din ce în ce mai mai mulți tineri care ajung pe 

patul de spital cu infarct sau accidente vasculare. 

Tocmai pentru a conștientiza cât de important este să 

avem o inimă sănătoasă, medicii au măsurat gratuit 

tensiunea arterială și colesterolul într-un mall din 

Constanța. 

Acțiunea a fost organizată de Societatea Română de 

Cardiologie și Fundația Română a Inimii, cu ocazia  

 

 

Zilei Naționale a Prevenției Cardiovasculare. "Vrem 

să reducem factorii de risc și ce trebuie făcut din 

punct de vedere al stilului de viață. Să se renunțe la 

fumat, la alimente grase, să se facă exerciții fizice", 

a declarat dr. Anca Rădulescu, președintele Societății 

Române de Cardiologie, filiala Constanța. 

Constănțenii care au făcut investigațiile au beneficiat 

și de sfaturi din partea specialiștilor, iar cei care au fost 

descoperiți cu probleme grave de sănătate au fost 

îndrumați pentru analize suplimentare. 
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ÎN ATENȚIA MEMBRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 

 

 

 

Stimate Coleg, 

 

 

Vă adresăm rugămintea de a ne ajuta la completarea informațiilor din tabelul de mai jos referitoare la activitatea 

D-voastră: 

 

 

Nume 

prenume 

medic 

Activitate 

in 

domeniul 

public/ 

privat/ 

ambele 

(denumire 

institutie) 

Grad 

profesional 

(medic 

primar, 

specialist, 

rezident)* 

Grad 

didactic 

(asistent,sef 

lucrari, 

conferentiar, 

profesor 

univ.) 

Functie 
(şef clinica/ 

secţie sau 

coordonator 

USTACC/ 

Laborator 

Cateterism) 

Adresa de 

corespondenta 

(judet, 

oras, 

strada, nr, 

cod postal) 

Adresa 

e-mail 

Telefon 

        

        

*in cazul existenței a doua specialități vă rugăm să menționați gradul profesional pentru fiecare dintre acestea (ex. 

medic primar medicină internă, medic specialist cardiolog). 

 

 

 

Aceste informații sunt absolut necesare pentru actualizarea bazei de date a 

medicilor cardiologi din România, inclusiv pentru „Anuarul SRC 2015”. 

Așteptăm răspunsul Dumneavoastră pe adresa de email 

office@cardioportal.ro 

 

 

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!  

 

 

Cu deosebită stimă, 

 

Dr. Gabriel Tatu Chițoiu    Conf. Dr. Antoniu Petriș 

Președinte SRC                                                            Secretar SRC 
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TAXA DE PARTICIPARE PÂNĂ LA DATA DE 01.04.2015 
Rezidenți – 80 lei 

Membri SRC – 200 lei 

Non-membri SRC – 300 lei 

TAXA DE PARTICIPARE ÎN TIMPUL CONFERINȚEI 
Rezidenți – 120 lei 

Membri SRC – 270 lei 

Non-membri SRC – 350 lei 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR SE FACE NUMAI ONLINE 
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http://www.conferintagl.ro/inscrieri/  

 

 

 

 

 

 

 

Simpozion internațional de CARDIOMIOPATIE HIPERTROFICĂ 

9-10 mai 2015, Sibiu 

Curs organizat de Grupul de lucru Ecocardiografie și alte Metode Imagistice, sub egida SRC, ESC și EACVI. 

 

Modalități de plată: 

Prin virament bancar, în contul SRC RO42 BTRL 0410 1205 M664 76XX, Banca Transilvania, Agenția pentru Medici, Cotroceni, CIF 

5679116 

La sediul Societății Române de Cardiologie: Str. Avrig, Nr. 63, Sector 2, București 

www.cardioportal.ro; office@cardioportal.ro 

Taxa de înscriere  
Rezidenți – 100 lei 

Membri SRC (Medici specialiști, primari) – 200 lei 

Non-membri SRC (Medici specialiști, primari) – 250 lei 

Pachet comun cu Conferința Națională a Grupurilor de Lucru 
Rezidenți – 150 lei 

Membri SRC (Medici specialiști, primari) – 350 lei 

Non-membri SRC (Medici specialiști, primari) – 400 lei 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR SE FACE NUMAI ONLINE. DUPĂ EFECTUAREA PLĂTII, VĂ RUGĂM SĂ 

COMPLETAȚI FORMULARUL http://www.conferintagl.ro/taxe-inscriere-simpozion-cmh/  
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CONGRESUL EUROPEAN DE CARDIOLOGIE 

29 AUGUST- 2 SEPTEMBRIE 2015, LONDRA, UK 

Submit your abstract before 14 February 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPREVENT – 14-16 MAY 2015, LISABONA, PORTUGALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 49-lea Meeting Anual al Asociatiei Europene de Cardiologie Pediatrica si Congenitala 

20-23 MAI 2015, PRAGA, CEHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEART FAILURE – 23-26 MAI 2015, SEVVILE, SPANIA 
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AGENDA MANIFESTĂRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 

2015 
 

MARTIE 
CAZURI CLINICE DIFICILE IN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 
Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Prof.Dr.D.Vinereanu, 
Dr.O.Chioncel 

6  martie Sibiu 

REDRISC (REDucerea RISCului Rezidual) 
Directori de curs: Prof. Dr.D.Vinereanu,  Prof. Dr.Cătălina Arsenescu 
Georgescu, Prof. Dr.G.A.Dan, Prof.Dr.F. Mitu 

6 martie București 

IMAGISTICA ÎN CARDIOMIOPATII 
Directori de curs: Dr. Ruxandra Jurcuț, Conf.Dr.Dr.B.A.Popescu 

13 martie București 

REVASCULARIZARE MIOCARDICĂ – DE LA GHIDURI LA 
PRACTICĂ 
Directori de curs : Dr. D. Deleanu, Prof.Dr.L. Petrescu, Dr.A.Mereuță  

13  martie Timișoara 

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ, 
DE LA GHIDURI LA PACIENȚI 
Directori de curs: Prof.Dr.D. Bartoș, Dr.E. Bădilă 

20 martie Caransebeș 

ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 4) 
Directori de curs: Dr.A.Deutsch, Dr.M.Grecu 

20 martie Sibiu 

ELOGIU 
Directori de curs: Prof.Dr. E. Apetrei, Dr.R. Ciudin 

20 martie București 

INIMA ȘI SPORTUL (curs de cardiologie sportivă) 
Directori de curs: Prof. Dr.M.I.Popescu, Prof.Dr.D.Zdrenghea  

20 martie Oradea 

ANATOMY IN HEART FAILURE – MODUL I - AORTA 
Directori de curs: Dr.O.Chioncel 

21 martie București 

CARDIOCOAG 
Directori de curs: Prof. Dr. D. Vinereanu, Prof.Dr. F.Mitu, Prof.Dr.D. 
Lighezan 

27 martie Craiova 

URGENȚE CARDIOVASCULARE ÎN SITUAȚII SPECIALE 
Directori de curs: Conf.Dr. D.Țînt, Dr.V.Chioncel, Dr.G.Tatu Chițoiu 

27 martie Constanța 

APRILIE 
REVASCULARIZARE ÎN STEMI/nonSTEMI 
Directori de curs : Dr. Ș. Moț, Dr. D. Deleanu, Dr.I. Nedelciuc  

17 aprilie Iași 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ATEROTROMBOZĂ  
Moderatori: Prof.Dr.E. Apetrei, Prof.Dr.C.Popa 

24  aprilie București 

MAI 
CONFERINŢA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 
 

7-9 mai Sibiu  

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL DE CARDIOMIOPATIE 
HIPERTROFICA 

9-10  mai Sibiu 
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IUNIE 
HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ, 
DE LA GHIDURI LA PACIENȚI 
Directori de curs: Prof.Dr.D. Bartoș, Dr.E. Bădilă 

5 iunie Piatra Neamt 

NOUTĂȚI IN TEP 
Directori de curs: Conf.Dr.A. Petriș, Dr.G.Tatu Chițoiu, Conf.Dr. D.Țînt,  

5 iunie Iași 

SIMPOZION ANUAL DE ACTUALITĂȚI ÎN CARDIOLOGIA 
INTERVENȚIONALĂ 
Directori de curs: Dr.Ș. Moț, Dr.D. Deleanu, Dr.L.Zarma 

12  iunie București sau 
Chișinău 

ELOGIU 
Directori de curs: Prof.Dr. E. Apetrei, Dr.R. Ciudin 

19 iunie Craiova 

EXPERT MEETING CARDIODIAB 25-27 iunie 
Poiana Brasov 
 

SEPTEMBRIE 
 
CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 
 

17-19 
SEPTEMBRIE 

Sinaia 

OCTOMBRIE 
REVASCULARIZARE ÎN STEMI/nonSTEMI 
Directori de curs : Dr. Ș. Moț, Dr. D. Deleanu, Dr.V. Popa  

1 octombrie Oradea 

REVASCULARIZARE MIOCARDICĂ – DE LA GHIDURI LA 
PRACTICĂ 
Directori de curs : Dr. D. Deleanu, Prof.Dr.L. Petrescu, Dr.A.Mereuță  

2 octombrie Iași 

INIMA ȘI SPORTUL (curs de cardiologie sportivă) 
Directori de curs: Prof. Dr.M.I.Popescu, Prof.Dr.D.Zdrenghea  

9 octombrie Brăila 

IMAGISTICA IN CARDIOMIOPATII 
Directori de curs: Dr. Ruxandra Jurcuț, Conf.Dr.Dr.B.A.Popescu 

16  octombrie Iasi 

ABORDAREA DIAGNOSTICA SI TERAPEUTICA MODERNA A 
PATOLOGIEI CARDIOVASCULARE PEDIATRICE SI NEONATALE 
Directori de curs: Conf.Dr.Gabriela Doroș, Dr.Anca Popoiu 

22 octombrie Timisoara 

CARDIOCOAG 
Directori de curs: Prof. Dr. D. Vinereanu, Prof.Dr. F.Mitu, Prof.Dr.D. 
Lighezan 

23 octombrie Tirgu Mures 

ANATOMY IN HEART FAILURE – MODUL I - AORTA 
Directori de curs: Dr.O.Chioncel 

23 octombrie Iași 

ZILELE CARDIOLOGICE “Prof.Dr.GEORGE.M.I.GEORGESCU” 29-31 
octombrie 

Iași 

NOIEMBRIE 
CAZURI CLINICE DIFICILE IN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 
Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Prof.Dr.D.Vinereanu, 
Dr.O.Chioncel 

6  noiembrie Timișoara 

URGENTE CARDIOVASCULARE IN SITUATII SPECIALE 
Directori de curs: Conf.Dr. D.Țînt, Dr.V.Chioncel, Dr.G.Tatu Chițoiu 

6 noiembrie Craiova 

ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 4) 
Directori de curs: Dr.A.Deutsch, Dr.M. Grecu 

20 noiembrie Craiova 

 

              Tehnoredactare                  Sponsor 

          Florentina Jugureanu                  Berlin Chemie Menarini 
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