Sedința Consiliului de Conducere al Societății Române de Cardiologie
15 martie 2018, București
PROCES VERBAL
ORDINEA DE ZI
1. INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA PREȘEDINTELUI ÎN PERIOADA 24/10/17-15/03/18:
• Întâlnire cu Ministrul Sănătății, cu Ministri Secretari de Stat (Dr Corina Pop si Dr Cristian Grasu); întâlnire
cu conducerea CNAS; au fost abordate programul de screening si prevenție a bolilor cardiovasculare; s-a
discutat finantarea pe AP-MS, care a scăzut cu 30%, situatie ce ar putea fi rezolvată la rectificarea
bugetară;
• Întâlnire cu Ministrul Sănătății: au fost facute propuneri de programe in domeniul BCV, cum ar fi dotarea
USTACC si AP-USTACC;
• Întâlniri cu Academia Română (Secretar General Acad Victor Voicu) în vederea parteneriatului pentru
prevenirea Bolilor Cardiovasculare și elaborarea Registrelelor Naționale (proiect coordonat de MS și
Academia Română prin care se urmăreste unificarea tuturor Registrelor Naționale si conectarea cu
dosarul electronic al pacientului). Se încearcă atragerea de fonduri pentru definitivarea acestui proiect, în
vederea lansarii in septembrie.
• Au fost lansate, cu acordul MS, Registrele de monitorizare a AP-IMA si AP-MSC.
• Întâlnire cu structurile de conducere ale ESC
o ESC-EORP meeting – februarie 2018: promovarea și dezvoltarea registrelor EORP;
o ESC Spring Meeting, 7-8 martie 2018: au fost prezentate programele celor doi candidați la presidentia
ESC.
2. PROBLEME ADMINISTRATIVE:
• Sediul SRC a fost renovat cu cheltuieli minime, a fost remobilat, redecorat cu contribuția Prof. Dr. Mircea
Cinteză; a fost încheiată asigurarea în caz de noi incidente;
• A rămas nerezolvată problema personalului; în perioada următoare avem ca scop angajarea altor 2
persoane pentru completarea aparatului administrativ al SRC;
• A fost reînnoit contractul cu firma de contabilitate;
• A fost încheiat contract de consultanță juridica cu o casă de avocatură; toate actele SRC vor fi revizuite și
avizate din punct de vedere juridic;
• A fost prezentata propunerea de scrisoare de protest adresată Centrului Medical Policlinico di Monza SRL.
Centrul Medical Monza a prezentat o activitate de promovare indecentă în cadrul evenimentelor SRC.
Scrisoarea a fost supusă aprobării Consiliului de Conducere.
Aprobată cu unanimitate de voturi.
3. LANSARE SITE CARDIOPORTAL NOU:
• Re-structurarea completă a site-ului SRC cu înglobarea de propuneri din partea Dr Adrian Mereuță și
membrilor Biroului de Conducere;
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Implicarea Secretarilor celor 10 GL pentru sectiunile dedicate GL;
“Consolidarea”și refacerea completă a “Paginii pentru Pacienți” cu noi informații și interconectarea
informațiile existente (cu implicarea Dr. Gabriel Tatu Chițoiu și echipa de tineri cardiologi angajati ai SRC).
A fost prezentată structurarea acestei secțiuni.
Site-ul va fi tradus ulterior în limba engleză.

4. MANIFESTĂRILE ȘTIINȚIFICE ALE SRC 2017-2018:
• A fost prezentată situația participării la primele cursuri ale SRC și în colaborare cu alte societăți
naționale/internaționale:
o URGENȚE CARDIOVASCULARE: CURS ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ, 26 ianuarie, BUCUREȘTI, 144 participanți
Coordonatori: Conf. Dr. Ovidiu Chioncel, Prof. Dr. Șerban Bubenek
o CARDIO-RENAL: CURS ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU SOCIETATEA ROMÂNĂ DE NEFROLOGIE, 16
februarie, BUCUREȘTI, 258 participanți
Coordonatori: Prof. Dr. Dan Gaiță, Prof. Dr. Adrian Covic
o PHADER - PULMONARY HYPERTENSION SPRING FORUM: ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”, 2-3 martie, SIBIU, 110 participanți
Coordonator: Prof. Dr. Ioan Mircea Coman
o PROVAS V, 3 martie, BUCUREȘTI 142 participanți
Coordonatori: Dr. Mircea Iurciuc, Prof. Dr. Dragoș Vinereanu
o PATOLOGIA EXTRACARDIACĂ LA PACIENTUL CU CARDIOPATIE ISCHEMICĂ, 9 martie, BUCUREȘTI,
120 participanți
Coordonatori: Dr. Adrian Bucșa, Dr. Adrian Mereuță
• Avem o ușoară creștere a accesărilor webinariilor – total 82 absolvenți; avem secțiune dedicata în
Infocard; vom folosi toate canalele de promovare inclusiv companiile farmaceutice.
• A fost elaborat un Regulament de oferire a girului știintific, votat în biroul executiv și postat pe pagina
dedicată în cardioportal.ro.
5. CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GRUPURILOR DE LUCRU 10-12 MAI 2018, SIBIU:
A fost prezentată structura programului științific (construit în colaborare cu cele 5 grupuri de lucru și
secretarului SRC Conf. Dr. Ovidiu Chioncel):
• 44 sesiuni;
• 4 cursuri;
• 20 sesiuni ale GL organizatoare;
• Sesiunea GL ne-organizatoare;
• 3 sesiuni în parteneriat (UMF, ASM, “State of the art”);
• 2 sesiuni CTC – “Cel mai interesant caz clinic pe care l-am avut”; “Career corner”;
• Sesiunea Asistentelor Medicale;
• 15 simpozioane;
• 6 invitați străini;
• Se propune ca pe viitor să avem sesiuni comune cu UMF-urile din toată țara. Deocamdată avem parteneriat
doar cu UMF Carol Davila.
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6. CONGRESUL NAȚIONAL DE CARDIOLOGIE 19-22 SEPTEMBRIE 2018, SINAIA:
• Se propune ca în 2018 tema centrală a evenimentului să fie “In memoriam Daniel Danielopolu – From
physiology to clinical cardiology”.
Aprobată cu unanimitate de voturi.
• Se solicită definitivarea cât mai urgent a listei invitaților străini;
• Propunere de sesiuni din partea GL: 1 mai 2018.
7. PUBLICAȚIILE SRC:
• Transformarea publicației InfoCard în newsletter (contribuția Prof. Dr. Carmen Ginghină și Conf. Dr.
Ruxandra Jurcuț), cu menținerea ISSN și arhivare pe CARDIOPORTAL; peste 50% dintre medici au deschis
varianta online transmisă pe email; vom transmite newsletter-ul și medicilor de familie (cu acordul Dr.
Rodica Tănăsescu);
• Vom edita Ghidurile ESC 2017 în volum, care va fi oferit participanților la Conferința GL;
• Datorită restricțiilor bugetare ale SRC, cu acordul Prof. Dr. Carmen Ginghină, se decide trecerea Revistei
Române de Cardiologie “on-line”; menținem varianta printată pentru bazele internaționale și abonați. Se
propune oferirea contracost a variantei printate, la cerere;
Aprobată cu unanimitate de voturi.
• A fost inițiat proiectul “Manualul de Cardiologie al SRC”;
• Vom edita “Actualități în cardiologie” unde vor fi prezentate studiile publicate, cu implicarea grupurile de
lucru; volumul va fi lansat la Congresul Național de Cardiologie 2018.
8. RELATIA CU ESC:
• SRC are în prezent 2020 de membri (prin atragerea studenților și a rezidenților): ESC ne acordă dreptul
la 6 membri votanți;
• A fost prezentată lista candidaților la ESC 2018; pe aceasta listă este nominalizat Prof. Dr. Dan Gaiță; se
solicită aprobarea pentru elaborarea unei scrisori de susținere a Prof. Dr. Dan Gaiță;
Aprobată cu unanimitate de voturi.
• SRC a aplicat la ESC/NCS Partnership Congress Educational Grants (3 granturi acordate de ESC + 22 în
programul COT); pentru cele 3 granturi suportate financiar de către ESC au fost nominalizați premianții
de la sesiunea rezidenților din cadrul Congresului Național al SRC, editia 2017;
• Am aplicat la programul “Best of ESC Congress – LIVE” (pe 5 septembrie vom avea prezentarea noutăților
de la Congresul ESC 2018) și programul “Breakfast Wrap Up @ ESC Congress” (prezentare către
cardiologii care nu pot participa la congres, responsabili Prof. Dr. Dan Gaiță și Prof. Dr. Daniel Lighezan).
9. INIȚIATIVE LEGISLATIVE:
• Includerea în lista spitalizărilor de zi a serviciului “Depistarea și controlul factorilor de risc ai bolilor
cardiovasculare”, urmând ca de anul viitor, prin intelegere cu CNAS, acest serviciu să treacă în ambulator
(în limita bugetului);
• A fost prezentată poziția SRC referitoare la legislația privind sporurile acordate la locul de muncă; Dr.
Adrian Bucșa a participat din partea SRC la dezbaterea publică cu reprezentanții Ministerului Sănătății
privind clasificarea sporurilor (clasificare în 4 grade); a fost solicitată trecerea din clasa a III-a in clasa IIa pentru personalul din departamentul de cardiologie intervențională;
• Susținerea Registrelor Naționale, cu prioritizarea celor pentru monitorizarea AP-IMA si AP-MSC.
10. PLAN DE RE-ACTIVARE A FILIALELOR:
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Se încearcă reactivarea filialelor SRC, proiect coordonat de Vicepresedintele SRC, Prof. Dr. Dan Lighezan;
A fost redactată o scrisoare care va fi înaintată către posibilii responsabili din teritoriu;
Se propune mediatizarea în InfoCard si pe cardioportal.ro a activității filialelor.

11. ACTIVITATI SPECIFICE ALE GRUPURILOR DE LUCRU:
11.1. Aritmii, EF si Dispozitive Implantabile
• Au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial atestatele specifice; se vor face demersuri pentru
recunoasterea atestatelor europene;
11.2. Ateroscleroza și Aterotromboza
• Curs în parteneriat cu EAS (22-23 noiembrie, Bucuresti – curs grant de 25.000 euro, 25 participanți cu
lectori din zona de est a Europei);
• Se propune organizarea Zilei Mondiale a Trombozei – 13 octombrie 2018.
11.4. Cardiologia Intervențională
• A fost lansat si este functional Registrul pentru monitorizarea AP-IMA;
11.6. Cardiologia Preventivă și Recuperare Cardiovasculară
• Rețea Națională pentru Recuperare Cardiovasculară (au fost transmise materiale pt CNAS; necesită rediscutare cu CNAS).
11.9. Hipertensiunea Arterială
• Se solicită elaborarea de noi webinarii;
• Pregatirea Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale (17 mai); se propune organizarea unei conferințe de
presă;
Aprobată cu unanimitate de voturi.
11.10. Insuficiența Cardiacă
• Pregătirea “HF Awareness Day” – responsabili: Prof. Dr. Mircea Cinteză, Prof. Dr. Dan Gaiță și Conf. Dr.
Ovidiu Chioncel.
12. FUNDAȚIA ROMÂNĂ A INIMII:
Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, Președintele FRI, a prezentat activitatea FRI cu mențiunea că, în conformitate cu
prevederile statutare, obiectivul FRI este de susținere (în primul rând financiară) a programelor SRC, cu
prioritate a celor dedicate prevenției bolilor cardiovasculare. Strategia FRI este axată pe punerea în aplicare
a Programului SRC „Totul pentru inima ta!”. Fundația Româna a Inimii va sprijini strângerea de fonduri pentru
proiectele Societății Române de Cardiologie.
Se propune validare componenței Consiliului Director al FRI, dupa cum urmeaza:
Membri “de facto” ai Consiliului Director al FRI (conform statut FRI):
• Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu (Fost Președinte SRC) Președinte FRI;
• Prof. Dr. Dragos Vinereanu (Președintele SRC)
• Conf. Dr. Ovidiu Chioncel (Secretarul SRC)
• Prof. Dr. Dan Gaiță (Trezorierul SRC, coordonator național pentru prevenția bolilor cardiovasculare)
• Dr. Iulia Kulcsar (coordonator național pentru prevenția bolilor cardiovasculare)
Membri SRC propuși pentru Consiliul Director al FRI de către Președintele FRI și/sau Președintele SRC si
aprobati de catre Consiliul de Conducere al SRC:
• Prof. Dr. Dana Pop (Președinte al Grupului de Lucru de Prevenție și Recuperare Cardiovasculară al SRC)
• Prof. Dr. Antoniu Petriș (Vicepresedintele SRC)
• Prof. Dr. Dumitru Zdrenghea, membru SRC
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Prof. Dr. Cezar Macarie, membru SRC
Prof. Dr. Tiberiu Nanea, membru SRC

Membri non-medici propuși pentru Consiliul Director al FRI de către Președintele FRI:
• D-na Tatiana Brătescu, Consilier Prezidențial, Evaluator Proiecte-Președinte Asociația Societatea
Română a Evaluatorilor de Proiecte, Programe și Politici Publice – București;
• D-l Iulian Herscovici – Asociat, Interactive SA – București;
• D-na Flaviana Rotaru, Director Programe de Finantare, Punct national de contact pentru proiectul “Fit
for Health”, FM MANAGEMENT CONSULTANCY SRL
• D-l Jean Valvis (Președinte, VALVIS - HOLDING)
• D-l Călin Zamfirescu, Senior Partner Societatea Zamfirescu-Racoți-Predoiu & partners, Președinte de
Onoare al Uniunii Naționale a Barourilor din România.
Se propune ca Prof. Dr. Tiberiu Nanea să fie secretar al FRI.
Componența Consiliului Director al FRI a fost validată de către membri Consiliului de Conducere al SRC.
11. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII FINANCIARE A SRC (ONG/SRL):
• Au fost prezentate detaliile bugetelor de venituri si cheltuieli pe 2017;
• Au fost prezentate activitatile/actiunile care au avut cheltuieli mari și cele din care putem acumula fonduri
suplimentare;
• S-a hotarat optimizarea fiscala cu cresterea profitului, prin discutii cu expertul contabil si expertul juridic
al SRC.
12. DIVERSE
Dr. Gabriel Tatu Chițoiu a prezentat modalitățile potentiale de a obtine fonduri pentru susținerea financiară a
platformei CardioTV prin producerea de webinarii și cursuri online, fiind necesară implicarea grupurilor de
lucru ale SRC.
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