
SEDINTA  CONSILIULUI  DE  CONDUCERE 

4 MAI 2017, SIBIU 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

I. ACTIVITATEA SRC DE LA ULTIMA SEDINTA SI PANA IN PREZENT 

 

I.1. Educatie medicala continua: 

 

a). Au fost sustinute, conform programarii anterioare, toate cursurile Grupurilor de Lucru.  

 

b). CARDIOPORTAL si CARDIO TV-SRC 

- Noua din cele 10 webinars planificate sunt creditate EMC. Al 10-lea este in curs de creditare.  

- Pe CARDIOPORTAL mai sunt inca doua cursuri creditate EMC 

precum si alte 4 cursuri pe subiecte de insuficienta cardiaca in prag de definitivare  

 

Probleme imediate:  

1. MEDIATIZAREA intensa a acestor cursuri pantru a fi accesate  

2. Informarea firmelor sponsor pentru a le obtine sprijinul pentru mediatizarea si difuzarea continua a 

webinarii-lor si a altor materiale educative. 

3. Incadrarea legala a celor 4 membri ai echipei redactionale sub titulatura de „Echipa de coordonare a 

Departamentului IT al SRC” Departament prevazut in statutul SRC. Aprobat cu unanimitate de 

voturi 

 

- Au fost definitivate si inregistrate peste 20 de materiale destinate publicului larg. 

- Obtinerea autorizatiei de emisie de la CNA. 

 

I.2. Un document referitor la prioritizarea preventiei bolilor cardiovasculare in Romania a fost inaintat 

Președintelui României, Ministrului Sănătății, Secretarului de Stat Cristian Grasu, Comisiei pentru Sănătate a 

Camerei Deputaților și Senatului României. 

 

I.3. A avut loc o intalnire cu Conducerea Asociatii Pacientilor (Cezar Irimia) – la cererea lor – in vederea 

declansarii de actiuni comune privind impunerea unui Program National de Preventie a Bolilor Cardiovasculare. 

 

I.4.. Discuție la Ministerul Sănătății (Secretarul de Stat Dr.Cristian Grasu) în vederea revitalizării Programului 

STEMI și a Registrului RO-STEMI. 

 

 

 II. CONFERINTA NATIONALA A GRUPURILOR DE LUCRU 2017 

Au fost prezentate: 

- bugetul estimativ (venituri si cheltuieli)  

- Invitati straini  

- programul stiintific 

- Noutati: un nou format pentru interviurile inregistrate; o noua abordare a inregistrarilor simpozioanelor 

din Sala Atlass prin CARDIO TV SRC; progrese in inregistrarea rapida a participantilor pe baza codului 

lor de bare (se mentine inregistrarea la intrarea in sali + interactivitatea prin internet in sala Atlass) 

- CARDIOFEST – o noua locatie (Dumbrava Sibiului) 

 

 

III.CONGRESUL NATIONAL DE CARDIOLOGIE 2017 

- Tema principala “Prevenția înainte de toate” (“Prevention first”) 

- În vederea obținerii punctelor EBAC (echivalent) se recomandă definitivarea programului științific 

până cel târziu pe data de 15 Iunie 2017.   

- Data limita de depunere a abstractelor: 10 iunie 2017 

- Data limita pentru propunerile de sesiuni: 1 iunie 2017 

Propuneri: 

- Mutarea Adunarii Generale pentru Sambata la pranz in loc de Vineri (Motivatia: prelungirea perioadei 

de vot – suntem in an electoral). S-a stabilit ca sedinta sa ramana Vineri 

- Programul: sedintele GL programate (toate) in ziua de Miercuri (“Precongres”); GL vor avea la 



dispozitie cate 3 ore pe care le pot gestiona in doua parti: 

 partea stiintifica: prezentarea de noi ghiduri (de preferat) sau alte activitati (minicursuri, 

controverse, etc) 

 alternativa = programare pana la ora Adunarii Generale astfel incat la AG sa se anunte 

componenta completa a noului Consiliu de Conducere 

- Lansarea actiunii “Cardiologii au talent” (CLIP PUBLICITAR) 

- A fost prezentata situatia finanicara a SRC 

 

 

IV. PROBLEME ORGANIZATORICE (Prof. Dr.Antoniu Petris) 

IV.1. A fost lansat Statutul SRC in varianta tiparita. 

IV.2. Situatia membrilor cu drept de vot in SRC si in grupurile de lucru. 

IV.3. A fost distruita copia Filmului cu personalitatile SRC catre toti membrii Boardului + prezentatorii din 

film. 

IV.4. Se propune desemnarea unor responsabili pentru pregatirea unor zile importante ex: 29 septembrie "Ziua 

Mondiala a Inimii", 13 octombrie "Ziua mondiala a trombozei"; 16 octombrie "Ziua preventiei stopului cardiac" 

etc., avand ca scop evitarea actiunilor disparate, comunicate post facto; 

IV.5. Obligativitatea ca pana pe 1 august 2017 sa fie trimis raportul fiecarul GL referitor la activitatea din 

timpul mandatului 2014-2017 (pe baza carora se va face raportul final al mandatului, care va trebui publicat in 

Infocard si in forma prescurtata in Revista Romana de Cardiologie. Cu ocazia asta se va putea constata ce a 

promis si ce a facut fiecare GL. 

 

V. Alegeri 2017 

- A fost prezentata aplicatia de vot electronic in varianta DEMO. 

- Se propun urmatoarele etape de desfasurare a alegerilor  

o Termen limita 21 iunie (inclusiv) – depunerea candidaturilor (CV + scrisoare de intentie) 

o 22 iunie – evaluarea dosarelor de catre  o comisie electorala stabilita in sedinta anterioara: 

Prof.Dr.D.Vinereanu, Dr.G.Tatu Chitoiu, Dna Florentina Jugureanu si reprezentant de la o 

firma de avocatura  

o 25 iunie – 20 august – afisarea candidaturilor si campanie electorala  

o 21 august – 21 septembrie – perioada de vot  

o Anuntarea rezultatelor in Adunarea Generala din cadrul CNC 2017  

 

VI. Dezvoltarea activitatii de e-learning 

- Inceperea difuzarii materialelor video dupa obtinerea autorizatiei de la CNA 

- Mediatizarea materialelor de e-learning (departamentul de IT) 

 

VII. Bursa SRC – Comunicat: 

S-a decis impartirea sumei pentru stagii de cate 6 luni fiecare pentru cele 2 candidate cu stabilirea urmatoarelor 

conditii: 

- Publicarea a cel putin un articol in RJC 

- Organizarea de sesiuni stiintifice RO-Norvegia si RO-Italia la congresul SRC din 2018 

 

VIII. DIVERSE 

- Romania a ocupat locul 9 la Congresul HF 2017, Paris, avand un raport contributie 

stiintifica/participanti: 32 postere, 3 cazuri clinice commentate, 2 cazuri clinice, 5 conferinte, 3 

moderari 

- Stabilirea detaliilor privind desfasurarea Scoalii de vara a Tinerilor Cardiologi, perioada 24 iunie - 1 

iulie 2017, Sibiu. 

- Cerere endorsare evenimente - Dr. Radu Ciudin –  8-9 iunie 2017. Conform regulamentului pentru 

"endorsarea" de catre SRC a manifestarilor stiintifice initiate individual sau de catre alte organizatii 

profesionale, coordonatorul de proiect are obligativitatea de a anunta SRC privind intentia de a 

organiza o manifestare - pana in Decembrie ale fiecarui an (pentru anul urmator). 

- A fost discutata posibilitatea de sponsorizare integrala a tinerilor inclusi in Programul Cardiologists of 

Tomorrow. In prezent, suma obtinuta din sponsorizare nu acopera decat transportul. 

 


