Sedinta Consiliului de Conducere al Societatii Romane de Cardiologie
24 Octombrie 2017, Bucuresti

Procesul Verbal al Sedintei
1. ACTIVITATEA PREȘEDINTELUI ÎN PERIOADA 24/09-24/10.2017:
1.1. Prezentarea și avizarea de către Biroul de Conducere ai Membrilor Consultanți ai Consiliului de Conducere
- Prof Dr Theodora Benedek, Târgu Mures
- Conf Dr Octavian Istratoaie, Craiova
Avizat favorabil
1.2. Întâlniri în cadrul SRC:
• Preluarea structurilor administrative ale SRC
• Întâlniri/discuții pe email cu Vice-Presedinții, Secretarul, Trezorierul SRC, Fostul Presedinte si cu Viitorul Presedinte
• Întâlniri/discuții telefonice cu conducerea tuturor grupurilor de lucru, a Clubului Tinerilor Cardiologi si a Sectiunii
Asistentilor Medicali si a Profesiunilor Conexe
• Întâlnire cu Redactorul Șef al Revistei Române de Cardiologie
1.3. Intâlniri cu Ministerul Sănătății (MSS Dr Cora Pop si MSS Dr Cristian Grasu) și ANMDM (Președinte Nicolae Fotin)
1.4. Întâlniri cu Academia Română (Secretar General Acad Victor Voicu)
1.5. Întâlniri cu Președinți Societăți Partenere (Neurologie, Nefrologie)
1.6. Întâlnire cu Vice-Presedinții ESC (în cadrul congresului) și Președintele HFA (Profesor Petar Seferovici)
1.7. Aplicarea la “call” educațional al Pfizer International (proiect CARDIOMOOD) în parteneriat SRC, FRI, UMF Carol
Davila, și Romanian Association for Health Promotion (RAHP)
2. PROPUNERI PRIVIND STRUCTURILE ADMINISTRATIVE ALE SRC:
2.1. Renovarea sediu SRC – este necesară renovarea și igienizarea sediului. După renovare, se va încheia o asigurare pentru
evitarea renovării repetate fără recuperarea prejudiciului SRC.
Aprobat cu unanimitate de voturi
2.2. Noua Organigramă a SRC; Datorita volumului mare de lucru și a existentei unei singure persoane se propun următoarele:
transformarea postului dnei Florentina Jugureanu în funcția de Director Administrativ. Aceasta va coordona
departamentele din subordine, respectiv – Department secretariat general, Departament organizare evenimente,
Departamentul RRC și Departamentul Web. Se solicită ca Departamentul Web să se denumească Departament IT.
Aprobat cu unanimitate de voturi
2.3. Procedura vot (aprobarea “tacită”; vot secret pentru persoane).
Datorită faptului ca nu există răspunsuri din partea celor cărora li se cere aprobare pe email, se solicită aproparea tacită în
cazul în care nu se regașeste un răspuns la o dată limită.
Având ca scop existența unei transparențe privind acest proces de vot, se solicită votul secret în cazul implicării
persoanelor.
Aprobat cu unanimitate de voturi
2.4. Consolidarea CARDIOPORTAL
În prezent avem mai multe site-uri ale societății (cardioportal.ro – site-ul oficial al SRC, site-ul dedicat Revistei Române
a Inimii, CardioTV, site-ul FRI, site-urile dedicate celor două manifestari naționale). Se propune unificarea lor într-o
structură asemanatoare cu cel al ESC, astfel încat să avem un site consolidat cardioportal.ro, în care să găsim ușor toate
informațiile și inițiativele societății.
În colaborare cu domnul Cristian Dorobantescu, administrator al site-ului oficial cardioportal.ro, Dr.Adrian Mereuță s-a
oferit să coordoneze acest proces de consolidare. Se solicită și implicarea tuturor secretarilor grupurilor de lucru.
Aprobat cu unanimitate de voturi
3. ATRIBUȚII ALE MEMBRILOR BIROULUI DE CONDUCERE ȘI A REDACTORULUI ȘEF AL REVISTEI
ROMÂNE DE CARDIOLOGIE:
Ținând cont de faptul că, față de statutul actual al SRC, există mici modificări privind atributiile membrilor Biroului de
Conducere, aceste atribuții trebuie aprobate punctual (având valabilitate pe perioada actualului mandat).
Aceste propuneri sunt:
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Prof Dr Daniel Lighezan, Vicepreședinte: coordonarea Filialelor și a Registrelor SRC
Prof Dr Antoniu Petriș, Vicepreședinte: coordonarea Registrului Membrilor SRC și a activității Grupurilor de Lucru
Conf Dr Ovidiu Chioncel, Secretar: relațiile cu Ministerul Sănătății și coordonarea manifestărilor naționale ale SRC
(conferința GL și congresul)
• Redactorul Șef al Revistei Române de Cardiologie: coordonarea tuturor publicațiilor SRC
• Celelalte atribuții conform statutului SRC rămân valabile
Aprobat cu unanimitate de voturi
4. CLUBUL TINERILOR CARDIOLOGI
A fost prezentată situația actuală a Clubului și necesitatea unor clarificări privind numărul exact de membri, apartenența la
acest grup și modalitatea de alegere a conducerii acestui grup.
Au existat propuneri pentru îmbunătățirea activității acestui grup:
• Transformarea în Grup de Lucru (dar cu posibilitatea membrilor de a opta pentru alte două GL). Se solicită și aderarea
la acest grup să implice automat apartenența la 2 grupuri de lucru ale SRC.
Se stabileste cu unanimitate de voturi menținerea titulaturii de Club al Tinerilor Cardiologi, structură asemănătoare
grupului de lucru, și alegerea președintelui și a secretarului la Conferința Grupurilor de Lucru 2018, prin procedura "online"
pe cardioportal.ro (cu stabilirea regulamentului de vot).
• Schimbarea limitei de vârstă de la < 35 de ani la < 40 de ani. Se supune la vot. 24 voturi pentru 35 ani, un vot pentru
40 ani.
Aprobat cu unanimitate de voturi menținerea vârstei de <35 ani.
• Introducerea “on-line” a Caietului de Monitorizare al Pregătirii Rezidentului în Cardiologie (proiect pilot). Propunerea
privind conținutul acestui caiet a fost transmis tuturor membrilor Consiliului de Conducere. A fost testat cu 5 cadre
universitare Se propune începerea unui proiect pilot de maxim 6 luni, după care va fi implementat la nivel național.
Se propun următoarele etape:
- Stabilirea etapelor de aplicare a acestui proiect: definitivarea caietului, testarea în centre, implementarea la nivel
național, ierarhizarea centrelor în care se va efectua stagiul de rezidențiat.
- conceperea unui chestionar de autoevaluare pe baza curriculei aprobate, in colaborare cu coordonatorii de rezidențiat.
- testarea online (prin intermediul site-ului SRC) în anumite clinici, pentru definitivare până la Conferința Națională a
Grupurilor de Lucru 2018.
Se decide cu unanimitate de voturi definitivarea și implementarea acestui proiect la nivel național după parcurgerea
etapelor stabilite mai sus.
• Scutire de taxa de participare la congresul național pentru membrii CTC care au lucrări acceptate la congresul SRC
(doar pentru primul autor).
Aprobat cu unanimitate de voturi
• Atragerea studenților ca membri afiliați ai SRC și membri ai CTC (cu cotizație “zero”). Se propune definitivarea unui
parteneriat cu societatile studenților in medicina din România.
Aprobat cu unanimitate de voturi
5. PUBLICAȚIILE SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE
Se propun următoarele modificări în structura publicațiilor SRC:
• Transformarea publicației online InfoCard în “newsletter” al SRC, cu anunțuri scurte, informative, trimis pe mail
tuturor membrilor SRC; Coordonatori: Prof Dr Carmen Ginghină și Conf Dr Ruxandra Jurcuț; publicatia rămâne cu
denumirea de InfoCard; se solicită colaborarea cu toate grupurile de lucru și distribuirea acestui newsletter și colegilor
din diaspora.
• Se propune tipărirea Ghidurilor 2017 în volum oferit participanților la Conferința GL; se propune luarea unei decizii
finale după clarificarea privind costurile și fondurile obținute de la companii farmaceutice pentru tipărirea acestuia.
• Proiect "Actualități în Cardiologie", cu apariție anuală, care să conțină prezentarea și comentarea pe scurt (format
prestabilit) al principalelor studii din domeniile de specialitate ale grupurilor de lucru (în limba română, cu atribuire
ISBN); Coordonator: Prof Dr Dragoș Vinereanu, Prof Dr Carmen Ginghină. Se va stabili continuarea acestui proiect
după consultarea cu companiile interesate să sponsorizeze acest proiect.
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Proiect: "Manual de Cardiologie al SRC", având ca bază cartea ce urmează a fi lansată în noiembrie 2017 de către
Prof Dr Carmen Ginghină, cu obiectivul de a fi utilizat la nivel național în vederea pregătirii pentru examenul de
specialitate. Coordonator: Prof Dr Carmen Ginghină, Prof Dr Dragoș Vinereanu. Se propune actualizarea la fiecare 3
ani a acestui manual.
Aprobate cele 4 propuneri cu unanimitate de voturi, cu respectarea mențiunilor specificare la fiecare punct in parte.
6. MANIFESTĂRILE ȘTIINȚIFICE ALE SRC ÎN PERIOADA 2017-2018:
6.1.Analiza manifestărilor științifice 2017: au fost prezentate pe scurt datele privind desfășurarea Congresului Național, a
cursurilor Grupurilor de Lucru și a formelor de webinarii aflate în desfășurare în 2017. Se menționează prezența redusă la
webinarii, cu precizarea faptului că acestea au avut nevoie de un proces special de implementare necesar acreditării de
către CMR, proces care a durat minim 6 luni. În acest moment ele pot fi mediatizate prin toate canalele de comunicare ale
SRC.
6.2. Conferința Națională a Grupurilor de Lucru 10-12 Mai 2018, Sibiu; până la data de 26 noiembrie 2017 cele 5 grupuri de
lucru implicate în organizarea conferinței vor trimite propuneri de sesiuni si invitați străini.
6.3. Congresul Național de Cardiologie 19-22 Septembrie 2018, Sinaia; se solicită trimitea de propuneri pentru invități straini.
6.4. Cursurile propuse de grupurile de lucru ale SRC:
- se propune desfășurarea cursurilor după modelul: un curs cu maxim 2 locații pentru fiecare grup de lucru (total: 20
cursuri);
- propunerile privind desfășurarea cursului (data, locație, directori curs, venituri, cheltuieli) vor fi transmise pana pe data
26 noiembrie 2017, folosind formatul transmis anterior, cu mențiunea autofinanțării și obligativitatea includerii unui
fond de cel putin 10% din suma obținută pentru organizare, reprezentand cheltuieli indirecte ale SRC.
6.5. Manifestări SRC în colaborare cu alte societăți naționale/internaționale:
▪ CARDIODIAB (cu Societatea Romana de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice si Federaţia Naţionala de Diabet, Nutriţie
şi Boli Metabolice): 28/06-1/07 2018, Poiana Brasov
▪ CARDIOCOAG (cu Societatea Română de Tromboză și Hemostază): de stabilit date și locații
▪ ATEROTROMBOZA: de stabilit ulterior data de desfășurare
▪ URGENȚE CARDIOVASCULARE (curs organizat în colaborare cu SRATI; propunere Conf Dr O Chioncel): de stabilit
data și locația. Se solicită implicarea Grupului de Lucru de Cardiologie de Urgenta în desfasurarea acestei manifestări.
▪ Heart Failure Forum (curs organizat în colaborare cu Heart Failure Association; propunere Conf Dr O Chioncel): iunie
2018, București
▪ CardioNET - A Joint Meeting of the Romanian Society of Cardiology and Hungarian Society of Cardiology: 57/07/2018, Târgu Mureș. Se propune conceperea programului de comun acord cu ambele societăți, limba oficială
engleză, endorsarea de către ESC ca manifestare regională.
▪ Update in Cardiology 2 (curs organizat în colaborare cu UMF Carol Davila, cu sprijinul Fundației Menarini; propunere
Prof Dr Dragoș Vinereanu): 18-20 octombrie 2018, București.
▪ CARE (CArdioREnal) (curs organizat în colaborare cu Societatea Română de Nefrologie; propunere Prof Dr Dan Gaită):
de stabilit data și locația. Se propune schimbarea titlului în CARDIORENAL.
Aprobate cu unanimitate de voturi
6.6. “Endorsement” alte manifestări științifice
Se propune ca cererile de endorsare a altor manifestări să fie anunțate până la sfarsitul anului și aprobate de către Biroul de
Conducere al SRC.
Aprobat cu unanimitate de voturi
7. LISTA MEDICAMENTELOR DE UZ CARDIOLOGIC CARE LIPSESC ÎN ROMÂNIA
A fost prezentată lista medicamentelor de uz cardiologic care lipsesc în România, lista care a fost concepută pe baza
propunerilor venite din partea membrilor SRC; aceasta a fost trimisă către Ministerul Sănătății; unele din ele sunt deja în curs
de aprobare (Adenozina, Sulfat de Magneziu), urmând ca săptămâna viitoare să existe o întâlnire cu ministrul subsecretar de
stat pentru rezolvarea în continuare a acestor deficiențe.
Problema protocolului de administrare Ticagrelor – a fost aprobat pe utilizare ca medicament compensat pe baza de protocol,
se află în mapa MS pentru aprobare.
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8. SITUAȚIA REGISTRELOR SRC
A fost prezentată situația registrelor. S-a discutat modalitatea de adresare a ESC privind aplicațiile la anumite registre (există
două tipuri de registre - Country Fest adresat direct societăților profesionale și Center Fest adresat unui grup restrâns, aparțin
de o anumită temă si se adresează unui centru dedicat).
9. PROPUNERI GRUPURILE DE LUCRU ALE SRC
9.1. GL Aritmii, EF și Dispozitive Implantabile: Atestatele: raportarea activității (de la 1 ianuarie vor deveni obligatorii
raportările pentru toate centrele participante)
9.2 GL Ateroscleroză și Aterotromboză: întărirea relațiilor cu structurile Europene (în special cu societățile dedicate)
9.3. GL Cardiologia de Urgență: Continuarea registrelor; Materiale educaționale; Colaborarea cu SRTI
9.4. GL Cardiologia Intervențională: Webinarii “live” – transmise în cateva centre de cardiologie intervențională și discutate
live; Raportarea activității (inclusiv la ESC); Curs internațional
9.5. GL Cardiologie Pediatrică și Boli Congenitale Cardiace: Registrul Național de Malformații Congenitale (adult și copil)
9.6. GL Cardiologie Preventivă și Recuperare Cardiovasculară: Rețea Națională de Recuperare Cardiovasculară (material
pentu CNAS); Editarea și tipărirea de Brosuri educaționale (având ca temă prevenția și recuperarea cardiovasculară)
9.7. GL Cardiopatie Ischemică: Pagină dedicată pe Facebook
9.8. GL Ecocardiografie și Alte Metode Imagistice: Curs internațional (EACVI)
9.9. GL Hipertensiune Arterială: Extinderea platformei “Programul de auto-diagnostic al TA”; Creșterea colaborarilor cu
ISH și ESH; Registre HTA. Se menționează posibilitatea transformării platformei de auto-diagnostic al TA într-un
registru.
9.10. GL Insuficiență Cardiacă: Creșterea educației în domeniul IC (HF Awareness Day, material video);
Se propune ca fiecare grup de lucru sa aibă propriul “newsletter” (distribuit membrilor SRC) și pagina proprie pe Facebook.
10. FUNDAȚIA ROMÂNĂ A INIMII: STABILIREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DIRECTOR
Conform statutului Societății Române de Cardiologie din Consiliu Director al FRI vor face parte Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu (fost
președinte SRC – actual președinte al Fundației Române a Inimii), Prof. Dr. Dragoș Vinereanu (președinte actual al SRC),
Conf. Dr. Ovidiu Chioncel (secretar SRC), Dr. Iulia Kulcsar (coordonator național), Prof. Dr. Dan Gaiță (coordonator național)
Propuneri pentru completarea componenței consiliului:
• Prof. Dr. Cezar Macarie
• Prof. Dr. Tiberiu Nanea
• Prof. Dr. Antoniu Petriș
• Prof. Dr. Dana Pop
• Prof. Dr. Dumitru Zdrenghea
Aprobat cu unanimitate de voturi componența noului Consiliu Director al Fundației Române a Inimii cu mențiunea că acesta
va fi completat până la un număr de 15 (conform statutului FRI) cu 5 non-cardiologi, personalități care vor ajuta atât din punct
de vedere financiar cât și la promovarea imaginii fundației.
11. RELAȚIA CU ATHLETIC CARDIO CLUB:
Propunere din partea Dr Gabriel Tatu-Chițoiu, Președinte ROACC: Datorita dezvoltării acestei fundații și înscrierii în rândul
membrilor a unui număr mare de non-medici, pentru a nu devia de la obiectivul său inițial, ROACC ramane ONG independent,
cu contract de parteneriat de susținere reciprocă cu SRC. Acest contractul de parteneriat va fi încheiat după definitivarea noului
statut ROACC.
12. APLICAȚII PENTRU RECOMANDAREA/SUSȚINEREA SRC ÎN VEDEREA CANDIDATURII ÎN
STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE ESC
Se menționează faptul că, în general, Nominating Committee nominalizează maxim o candidatura pe țară. Pe lângă activitatea
candidaților - recunoscută în domeniul cardiologiei - s-au luat în considerare și aspectele legate de susținerea inițiativelor SRC
la nivel național și, mai ales, internațional.
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Sunt 3 propuneri după cum urmează:
• Prof Dr Maria Dorobanțu
• Prof Dr Dan Gaiță
• Dr Gabriel Tatu-Chițoiu
Se supun la vot secret propunerile de mai sus: Voturi exprimate: 24
• Prof Dr Maria Dorobanțu: 11 voturi
• Prof Dr Dan Gaiță: 17 voturi
• Dr Gabriel Tatu-Chițoiu: 22 voturi
În concluzie, Dr. Gabriel Tatu Chițoiu și Prof. Dr. Dan Gaiță vor fi susținuți de Societatea Română de Cardiologie pentru
candidatura în structurile de conducere ale ESC.

Redactat,
Florentina Jugureanu

Avizat
Secretar SRC,
Conf. Dr. Ovidiu Chioncel

Aprobat,
Presedinte SRC,
Prof Dr Dragos Vinereanu
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