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REGULAMENTUL 
 
 

Secțiunii CADRE MEDII si PROFESIUNI CONEXE a SOCIETATII 
ROMANE DE CARDIOLOGIE 

 
 
 
 
 
 

Art. 1 
 
Sectiunea Cadre Medii a Societatii Romane de Cardiologie (SCM-SRC) se organizeza 
in conformitate cu prevederile Statutului Societatii Romane de Cardiologie, pe structura 
organizatorica echivalenta  unui Grup de Lucru. 
 
Art. 2.  
 
Sub denumirea de „Cadre Medii” se încadrează asistentele medicale care își desfășoara 
activitatea în Secțiile de Cardiologie ale unităților medicale cu paturi, în departamentele, 
compartimentele, cabinetele de cardiologie din policlinici, laboratoarele de cardiologie 
intervențională, laboratoarele de imagistică în cardiologie sau din alte forme de organizare 
a asistenței medicale în domeniul cardiologiei existente atât în unitățile medicale de stat 
cât și în cele din sectorul privat. 
 
Art. 3.  
 
Sub denumirea de „Profesiuni Conexe” se încadrează alte categorii de  personal care își 
desfășoara activitatea în diversele forme de organizare a asistenței medicale în domeniul 
cardiologiei. Aceste categorii includ (dar nu se limiteaza la) kinetoterapeuti, tehnicieni si 
ingineri specializati in aparatura medicala, statisticieni si informaticieni. 
 
Art. 4. 
 
Scopul SCM-SRC este cresterea performanetelor profesionale și științifice ale asistentelor  
medicale care iși desfășoară activitatea în domeniul cardiologiei prin implementarea unor 
standarde ridicate de asistenta cardiovasculara, la nivel național.   
 
 
Art. 5. 
 
In conformitate cu scopul propus la Art.4. SCM-SRC va propune SRC declaratii si 
recomandari comune, va organiza activitati de promovare a asistentei cardiovasulare la 
nivel național și local atât în cadrul SRC, cat si in afara ei – dar sub coordonarea SRC - si 
va participa intr-o maniera organizata la toate activitățile SRC. 
 
Art. 6. 
 
SCM-SRC își propune să își atingă scopul prin ducerea la bun sfârșit a următoarelor 
Obiective: 
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a). Obiective organizatorice: 

 Configurarea unei structurii organizatorice interne functionale a SCM-SRC conform 
propunerii adresate Consiliul director al SRC; 

 Sustinerea si  promovarea  printre asistentii medicali din domeniul cardiovascular a 
deciziei de a deveni membri.  

 Coordonarea actiunilor de asistenta medicala la nivelul cadrelor medii și a profesiunilor 
conexe desfasurate in cadrul organismelor SRC; 

 Urmarirea activitatilor desfasurate de profesiile conexe din SRC si invitarea 
reprezentantilor acestora sa devina participanti activi in cadrul SCM-SRC 

 Colaborarea si stabilirea de  parteneriate pe domenii de interes cu alte organisme ale 
SRC, cu alte societati/sectiuni nationale ale asistentilor; SCM-SRC va promova activitati 
legate de Consiliul asistentilor medicali al Societatii Europene de Cardiologie, inclusiv 
afilierea la acest Consiliu. 

 
b). Obiective de cercetare si educationale: 

 Promovarea si organizarea de cursuri de educatie medicala continua destinate 
asistentilor medicali și profesiunilor conexe din domeniul cardiovascular; 

 Organizarea si participarea la activitati educative in cadrul SRC; 

 Stimularea, elaborarea si coordonarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniul 
asistentei medicale specifice sectorului cardiovascular, la nivel național; 

 Implicarea in organizarea, pregatirea si desfasurarea Congresului anual al SRC; 

 Organizarea unei Reuniuni periodice; 

 Acceptarea invitatiilor adresate de alte organisme ale SRC si de alte organizatii în 
vederea participării la reuniunile de către acestea; 

 Sustinerea si promovarea Revistei Române de Cardiologie, publicatia oficiala a SRC.  
 
c). Obiective legate de furnizarea unor opinii avizate: 

 Elaborarea de recomandari in domeniul acordarii de asistenta medicala la nivel de cadre 
medii specifica domeniului cardiovascular adresate SRC; 

 Participarea la grupurile de lucru avand ca obiectiv elaborarea si implementarea de 
ghiduri practice SRC. 
 
 

Art. 7. 
  
Activitatea SCM-SRC va fi condusa de un Consiliu de conducere alcatuit din Presedinte, 
Vicepresedinte, si un Secretar, alesi pentru un singur mandat pentru o perioadă de trei ani. 
Alegerea Comitetului de conducere se va face în aceeasi Adunare Generala a SRC în care 
se face alegerea conducerii celorlaltor structuri  al SRC. 
 
Art. 8. 
. 
SCM-SRC se va intruni cel puțin de doua ori pe an, cu ocazia Conferinței Grupurilor de 
Lucru ale SRC și a Congresului SRC. Cu ocazia acestor intalniri, structura organizatorică 
și regulile si regulamentele de funcționare ale SCM-SRC pot fi revizuite si adresate spre o 
noua aprobare Consiliului director al SRC. 
 
 
 
NB. Prima Ședință a SCM-SRC va avea loc în luna Mai 2014, la a Conferinta Grupurilor de 
Lucru ale SRC. Cu aceasta ocazie se va alege Comitetul Provizoriu. Pina la aceasta 
sedință activitatea SCM-SRC va fi coordonată de un comitet de inițiativă a cărui 
componență este atașata. Structura organizatorica permanenta a SCM-RC va fi aleasa la 
Adunarea Generala care va avea loc cu ocazia Congrseului SRC din octombrie 2014 
conform sistemului de vot in uz la data respectiva. 


