
Modificari in statutul SRC 

 

28.1.2. Text actual 

Sectiunea pentru Cadre Medii implicate in Ingrijirea pacientilor cu Boli Cardiovasculare. 

Va functiona in baza unui statut aprobat de Consiliul de Conducere al SRC si va 

avea scopuri  similare GL ale SRC (cf art 28.1.1 a,b,c. ) 

Membrii Sectiunii pentru Cadre Medii vor avea statut de membrii asociati ai SRC. 

Presedintele Sectiunii pentru Cadre Medii va avea statut de observator permanent la 

sedintele Consiliului de Conducere al SRC. 

 

28.1.2. Text modificat 

Secțiunea Asistentilor Medicali și a Profesiunilor Conexe are scopuri  similare cu cele 

ale Grupurilor de Lucru ale SRC (cf art 28.1.1 a,b,c. ) 

Membrii Secțiunii Asistentilor Medicali și a Profesiunilor Conexe au statut de membrii 

asociati ai SRC. Presedintele Sectiunii are statut de observator permanent la sedintele 

Consiliului de Conducere al SRC. 

 

Artiocole noi: 

Capitolul II  Articolul 6 - La pct 6.1 b se adaugă  

 (SRC) organizeaza programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare 

sau de absolvire cu recunoastere nationala 

 

28.1.3.Grupul de Consilieri ai Consiliului de Conducere al Societății Române de 

Cardiologie. Acesta cuprinde foştii preşedinţi ai SRC, si care nu mai fac parte din 

Consiliul de Conducere. Grupul de Consilieri are rol consultativ în pregatirea 

Programelor manifestărilor științifice ale SRC și în luarea deciziilor majore ale 

Consiliului de Conducere, la solicitarea Consiliului de Conducere al SRC si beneficiază 

de gratuitate pentru taxa de participare și cazarea la Congresul SRC și a Conferinței 

Grupurilor de Lucru. 

 

28.1.4.. Departamentul  IT al SRC: Acest departament are drept obiective: 1.intretinerea 

si actualizarea permanenta a site-urilor SRC; 2. intretinerea si actualizarea sectiunii de e-

learning a site-ului SRC; Departamentul este coordonat de catre cei doi vicepresedinti ai SRC 

in conformitate cu atributiile acestora mentionate in art. 27.2. Componenta Departamentului 

IT cuprinde cate un reprezentant al fiecaruia dintre Grupurile de Lucru (GL), un reprezentant 



al Clubului Tinerilor Cardiologi (CTC) si un reprezentant al Sectiunii Asistentilor Medicali 

(SAM) fiecare dintre acestea avand responsabilitatea intretinerii paginii specifice in cadrul 

site-ului SRC. Materialele vor fi avizate de catre GL, CTC sau SAM si aprobate de catre unul 

dintre cei doi vicepresedinti.  

28.1.5.Departamentul de Relatii Internationale a SRC 

Coordonator: Fostul Presedinte SRC (conform art. 27.4). Obiectivele Departamentului sunt  

1. mentinerea legaturilor cu alte Societati de Cardiologie, in special cu cele din tarile vecine, 

inclusiv prin crearea de parteneriate pentru realizarea de: 

- registre comune; 

- studii stiintifice regionale;  

- sesiuni comune la manifestari stiintifice; 

2. crearea unui pol al Cardiologiei din Europa de Sud-Est, in cadrul Societatii Europene de 

Cardiologie; 

3. mentinerea legaturilor cu cardiologii romani din diaspora care trebuie incurajati sa devina 

membrii ai SRC.  

 

28.1.6. Departamentul de proiecte europene care are drept obiective: Obiectivele 

Departamentului: 1. Sistematizarea ofertelor de programe provenite din cadrul SRC (Registre, 

studii stiintifice, etc...) care ar putea concura pentru sustinere financiara prin fonduri 

europene; 2. Scrierea de aplicatii pentru proiecte sustenabile prin fonduri europene. Membrii 

acestui departament sunt Presedintele SRC, Viitorul Presedinte, Secretarul SRC, 

Vicepresedintele care are in responsabilitate educatia medicala continua, trezorierul SRC si 

un membru din Consiliulde conducere desemnat sa coordoneze platforma de e-learning. 

 

 


