
Sedinta Consiliului de Conducere al Societatii Romane de Cardiologie 

31 octombrie 2018, Bucuresti 

 

ORDINEA DE ZI 

1. ACTIVITATEA PRESEDINTELUI IN PERIOADA 19/09 – 31/10 2018: 

• Au fost prezentati si VOTATI favorabil de catre Consiliul de Conducere cei doi Membrii Consultanti ai Consiliului 

de Conducere 2018-2019, respectiv Conf Dr Katalin Babes, Oradea si Dr Florin Ortan, Brasov; 

• Prezentarea conducerii Clubului Tinerilor Cardiologi, Presedinte Dr Alexandru Cotoban, Spitalul Universitar 

Bucuresti; secretar Dr. Diana Bordejevic, Timisoara.  

• A fost prezentata situatia discutiilor cu Ministerul Sanatatii privind: 

o Aprobarea continuarii rambursarii Ticagrelor si inceperea negocierilor cost-volum pe baza populatiei eligible 

stabilite de catre comisia de cardiologie a MS pentru noile anticoagulante orale (Apixaban si Rivaroxaban) si 

Sacubitril/valsartan; se asteapta ca acestea se intra pe lista medicamentelor compensate; 

o A fost aprobat Programul de dotare a USTACC (finantare Banca Mondiala); urmeaza o perioada de 5-6 luni pentru 

implementare; in 2019 speram sa avem o actiune prioritara dedicata compartimentelor USTACC;  

o Suntem in faza finala pentru Programul National de Preventie Cardiovasculara (finantare Fonduri Europene); 

asteptam in noiembrie aprobarea costurilor din partea Comisiei Europene. Parteneri: Societatea Romana de 

Cardiologie, Societatea Nationala a Medicilor de Familie, INSP. 

o Exista o finantare din Fonduri Europene privind Programul Registrelor Nationale (unificarea registrelor) program 

derulat prin MCSI. Conf. Dr. Ovidiu Chioncel a prezentat proiectul EuroHeart al ESC. 

o In continuare se solicita finantare AP-IMA. Se propune o atitudine oficiala si din partea Societatii Romane de 

Cardiologie. 

o A fost organizata o Conferinta de Presa Ziua Mondiala a Inimii: au fost prezenti Presedintele CNAS, presedintele 

ANM si alte persoane importante din structurile de stat; conferinta a fost preluata de toate televiziunile importante, 

unele avand si emisiuni dedicate. 

o Prof. Dr. Dan Gaita a prezentat proiectul “Fă o promisiune inimii tale. Promite-i sănatate!”, proiect derulat in 

parteneriat cu Ministerul Educatiei.  

o A fost transmisa catre CNAS pozitia oficiala a SRC privind recuperarea cardiovasculara. Avem sustinere pentru 

programul CNAS pentru anul viitor. 

2. EVALUARE CONGRESUL NATIONAL DE CARDIOLOGIE 19-22 SEPTEMBRIE 2018, SINAIA: a fost 

prezentat feedback-ul primit din partea participantilor si bilantul evenimentului. Avem un feedback pozitiv, inclusiv 

din partea companiilor farmaceutice. 

3. PROBLEME ADMINISTRATIVE: au avut loc intalniri cu posibili candidati pentru completarea organigramei 

SRC. 

4. CAIETUL REZIDENTULUI (proiectul pilot): au fost discutii cu 10 centre pilot; se asteapta propuneri din partea 

Coordonatorilor de Rezidentiat pentru lansarea proiectului. Implementarea se va face de catre Data Center Solutions 

pe site-ul cardioportal.ro si vor fi implicati reprezentanti din cadrul Clubului Tinerilor Cardiologi.  

5. EXAMENUL DE SPECIALITATE 2019: 



• Se mentioneaza ca, dupa definitivarea ordinului, doua universitati nu au fost de acord cu implementarea examenului 

national; Minsterul Sanatatii a propus ca in 2019 va exista examen cu comisie centrala pentru toate specialitatile. 

• Proiectul “Manualul de Cardiologie al SRC” – Prof Dr Carmen Ginghina a prezentat stadiul proiectului cu precizarea 

ca au fost primite 15 subiecte din cele 50. Se asteapta restul de subiecte, cu rugamintea de a face o prioritate pentru 

acest proiect cu respectarea termenului limita.  

• Se solicita actualizarea pe site-ul MS a tematicii si bibliografiei de examen.  

6. PUBLICATIILE SRC: 

• Compendiu de Ghiduri ESC – la Conferinta Nationala a Grupurilor de Lucru 2019; 

• Actualitati in Cardiologie – la Congresul National de Cardiologie 2019;  

• Revista Romana de Cardiologie – Prof Dr Carmen Ginghina a prezentat situatia privind capacitatea de recunoastere 

a revistei. In urma unei sedinte la Societatea Europeana de Cardiologie s-a evidentiat ca valoarea site-ului este 

discutabila. Dupa discutii cu Cristi Dorobantescu, administratorul site-ului cardioportal.ro se propune refacerea site-

ului revistei cu modificarea design-ului, modificarea structurii bazei de date, costul fiind de 1400 euro implementare, 

50 euro/luna pentru mentenanta, 100 euro pentru introducerea unui numar nou. Revista este online si se propune 

tiparirea pentru un numar restrans. Se vor analiza costurile actuale si cele propuse de Data Center Solutions si vom 

lua o decizie finala. Se propune afilierea de o alta editura care sa permita indexarea PubMed. Prof. Dr. Theodora 

Benedek va colabora cu Prof. Dr. Carmen Ginghina in incercarea de indexare a revistei. 

7. PROPUNERI PRIVIND MANIFESTARILE STIINTIFICE SRC 2018-2019: 

• Au fost prezentate manifestarilor stiintifice 2018: cursuri si webinarii; 

• Conferinta GL, 16-18 mai 2019, Sibiu: se astespta propuneri de sesiuni si invitatii straini din partea Grupurilor de 

Lucru organizatoare; vom folosi salile de la Ramada si cele de la Casa de Cultura din Sibiu.  

• Cursuri GL: asteptam propuneri din partea grupurilor de lucru: un curs cu maxim 2 locatii pentru fiecare GL (total: 

20 cursuri); de trimis propunerile pana pe 23 noiembrie 2018 conform modelului de anul trecut; 

• Manifestari SRC in colaborare cu alte societati nationale/internationale: se propune  mentinerea acestora la un numar 

restrans, doar cu societatile partenere din partea carora avem sustinere pentru diferite proiecte, si doar prin co-

finantare.  

Unele dintre ele sunt de traditie: 

o CARDIODIAB (cu Societatea Romana de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice si Federaţia Naţionala de Diabet, 

Nutriţie şi Boli Metabolice) 

o ATEROTROMBOZA 

o URGENTELE CARDIOVASCULARE (curs organizat in colaborare cu SRATI) 

o Heart Failure Forum (curs organizat in colaborare cu Heart Failure Association) 

o CardioNET – organizat in colaborare cu Societatea Maghiara de Cardiologie. 

• Se propune marirea taxei de participare la cursuri si cresterea la 15% a profitului SRC. Se VOTEAZA favorabil 

pentru cresterea profitului SRC in procent de 15% pentru cursurile SRC, urmand a lua in discutie in viitor si 

cresterea taxei de participare la evenimente. 

• Se propune organizarea cursurilor de catre SRC Medical Events. Acest lucru nu este inca posibil datorita numarului 

restrans de salariati. 

• Se propune, conform regulamentului de “Endorsement” ca toate manifestarile stiintifice sa fie anuntate pana la 

sfarsitul anului si aprobate in Biroul de Conducere. 

8. ACTIUNI ALE CLUBUL TINERILOR CARDIOLOGI: 



Dr. Alexandru Cotoban, presedintele CTC a prezentat organizarea si proiectele de viitor al Clubului: 

• va fi desemnat un responzabil de PR pentru promovare electronica.   

• Actiuni prioritare: Caietul Rezidentului;   

• implicare in campanii de constientizare a preventiei cardiovasculare;  

• sesiuni dedicate tinerilor cardiologi;  

• definitivarea unui protocol cu Societatea Studentior din Medicina;  

• colaborare cu membrii Clubul Tinerilor Cardiologi din Republica Moldova.   

9. SITUATIA FINANCIARA A SRC: 

A fost prezentata situatia financiara a SRC (previziunea bugetara 2018); avem un excedent datorat optimizarii veniturilor 

din manifestari nationale.  

Pentru mentinerea excedentului se propun urmatoarele masuri pentru perioada urmatoare: 

o modificarea cotizatiilor prin introducerea unor pachete pentru membrii SRC care sa includa si taxa de participare 

la cele doua manifestari nationale. Urmeaza a se lua o decizie la urmatoarea sedinta de board. 

o Modificarea proiectului privind Premierea excelentei in cercetare – prezenta la manifestari internationale. 

Ramane a se lua o decizie in urmatoarea sedinta privind finantarea participarii la evenimente internationale doar 

a tinerilor care au acceptate lucrari originale. 

Actiuni prioritare: 

• Achizitionarea de urgenta a sediului SRC; VOTAT in unanimitate. 

• Au avut loc renegocieri ale contractelor cu Mediamed pentru evenimente si Albotech pentru stabilirea unui 

buget fix privind functionarea CARDIO TV; VOTAT in unanimitate. 

• Cresterea la 15% a profitului SRC, obtinut din cursurile organizate; VOTAT in unanimitate. 

• Incurajarea organizarii de Webinarii pentru sustinerea bugetului necesar continuarii proiectului CardioTV.  

Se recomanda implicarea mai activa a membrilor Consiliului de Conducere in sustinerea financiara a tuturor proiectelor 

SRC (Scoala de Vara, premierea rezultatelor cercetarii, sustinerea participarii tinerilor cardiologi la congrese, etc.). 

  

10. ACTIVITATI SPECIFICE GRUPURILOR DE LUCRU: 

• GL Aritmii: Dr. Mihaela Grecu a prezentat concluziile intalnirii unui Comitet nou infiintat la nivel de Societate 

Europeana de Cardiologie avand ca scop principal strangerea relatiilor cu societatile nationale si initiativa de crestere 

a ESC membership. A fost prezentata pozitia SRC la ESC, printre care: 3% din totalul membrilor ESC; 731 de 

membri ai Societății Române de Cardiologie au vârsta de 18-39 ani, peste 1000 de membri sunt de sex feminin, etc. 

Se va distribui in curand un material prin care se prezinta avantajele de a fi membru al ESC, material ce va fi distribuit 

tuturor membrilor SRC.  

• Cresterea rolului secretarilor GL prin: 

▪ Revizuirea paginilor dedicate CARDIOPORTAL, Facebook, Twitter; 

▪ Revizuirea listei membrilor si a datelor de contact ale acestora; 

▪ Atragerea finantarii si organizarea de webinarii. 

Se propune o intalnire cu toti secretarii grupurilor de lucru pentru o discutie pe marginea propunerilor de mai sus, cu 

acordul tututor presedintilor GL. 


