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CONeXIUNI 
SOCIETATEA ROMÂNÃ DE CARDIOLOGIE 

GRUPUL DE LUCRU “CARDIOLOGIE DE URGENTÃ” 
 
 
 
 

 

 
Drum bun, Daniel ! 

 
RIP 
 

 
 

Conexiuni - Colectiv de redac]ie 
publica]ie a Grupului de Lucru “Cardiologie de Urgen]ã” 
Antoniu Petri[, Diana }în], Valentin Chioncel, C\lin Pop, Gabriel Tatu-Chi]oiu 
Distribu]ie on-line; http://www.cardioportal.ro/cardiologie_de_urgenta_rapoarte_si_documente  
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Au nevoie de susţinerea noastră ! Nu uitaţi de 
vot – limita 10 aug 2018. Mult succes ! 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

ALEGERI 2018 
Procesul de alegere a Conducerii Clubului Tinerilor Cardiologi si a 

Secţiei Studenţilor medicinisti

https://www.cardioportal.ro/grupuri-de-lucru/clubul-tinerilor-cardiologi-din-romania/alegeri-2018/
 

CALENDAR
• 8 iunie 2018 - Data limită de înscriere în Clubul Tinerilor Cardiologi (CTC) si a Sectiei 

Studentilor Medicinisti pentru a putea candida sau participa la votul pentru desemnarea 

conducerii respectivului Grup. Inscrierea se va face prin trimiterea pe adresa 

office@cardioportal.ro a unei cereri adresate Preşedintelui SRC, care va cuprinde: 

1. datele personale ale viitorului membru 
2. o scrisoare de recomandare din partea unui membru activ al SRC (format pdf). 

• 15 iunie 2018 - lista membrilor care au drept de vot in cadrul CTC se va publica 

pehttps://www.cardioportal.ro/. Rugam fiecare membru sa-si verifice prezenta pe aceasta lista. 

• 22 iunie 2018 - Data limită pentru depunerea candidaturii (CV + scrisoare de intenție) 

pentru pozițiile depresedinte si secretar al CTC (conform condițiilor menționate în statutul 

SRC). Candidaturile vor fi trimise pe adresa office@cardioportal.ro. Dupa verificarea 

caracterului statutar al candidaturilor, acestea vor fi publicate pe https://www.cardioportal.ro/ in 

sectiunea specifica. Reamintim faptul ca Secretarul Clubului Tinerilor Cardiologi va fi 

desemnat si ca mentor al Secţiei Studenţilor Medicinisti. 
• 22 iunie 2018 – Se deschide CAMPANIA ELECTORALA. Fiecare candidat are libertatea 

de a-si promova candidatura pana la data de 20 August 2018, ora 24:00. 
• 21 august 2018 ora 18.00 - 20 septembrie 2018 ora 18.00 - Se desfasoara votul 

electronic. 

• 21 septembrie 2018 – Se va anunta rezultatul Alegerilor in cadrul Adunarii Generale a 

Societății Române de Cardiologie. Durata acestui prim mandar este de 2 ani, urmatoarele 

Alegeri urmand a se desfasura concomitent cu celelalte alegeri ale conducerii SRC. 

 

 

conexiuni  nr. 118                                                                                                                                                                                    4 

https://www.cardioportal.ro/grupuri-de-lucru/clubul-tinerilor-cardiologi-din-romania/alegeri-2018/
mailto:office@cardioportal.ro
https://www.cardioportal.ro/
mailto:office@cardioportal.ro
https://www.cardioportal.ro/

	ALEGERI 2018
	Procesul de alegere a Conducerii Clubului Tinerilor Cardiolo
	https://www.cardioportal.ro/grupuri-de-lucru/clubul-tinerilo

