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ORDINEA DE ZI 

  

1. Informare privind activitatea Presedintelui in perioada 31/10/2018-28/02/2019 

Discutii cu CNAS 

• Acceptarea de catre CNAS a serviciului de ambulator privind controlul factorilor de risc si preventia cardiovasculara: anul 

trecut fost introdusa ca spitalizare de zi, anul acesta fiind acceptat si serviciu ambulator;  fisa actuala a fost modificata; in 

dorinta de a extinde evaluarea factorilor de risc si la clinicile sau spitalele care nu aveau aceasta optiune a fost creata si o 

fisa de consultatie mai simpla; noua fisa va aparea in normele viitoare; in momentul publicarii va fi transmisa tuturor. 

• Acceptarea de catre CNAS a adaugarii specialitatii “Cardiologie” la specialitatile care recomanda serviciile de recuperare; 

a fost facuta o rectificare prin adaugarea specialitatii de cardiologie pediatrica.  

• Refacerea solicitarii privind compensarea NOAC si Sacubitril/Valsartan, cu modificarea clasei de incadrare (la 

“medicamente fara solutie terapeutica”) ; CNAS ne-a solicitat sa stabilim o populatie eligibila in asa fel incat aceasta sa fie 

acoperita de bugetul disponibil si posibilitatea de incadrare in Criteriul I, respectiv medicatie fara alternativa terapeutica; 

in raspunsul transmis de SRC a fost evidentiat faptul ca, in conditiile in care Sintrom nu va mai exista pe piata, noile 

anticoagulante orale raman singura alternativa terapeutica disponibila in Romania. 

Discutii cu Ministerul Sanatatii: 

• Programul de dotare a USTACC (finantare Banca Mondiala): a fost aprobat de Ministerul Sanatatii, Ministerul de Finante 

si Banca Mondiala, asteptam bugetul in urma deciziei Curtii Constitutionale. 

• Programul National de Preventie Cardiovasculara (finantare Fonduri Europene); caietul de sarcini este aproape gata, au 

existat doua intalniri, inclusiv cu medicii de familie; speram ca pana la jumatatea anului sa fie lansata competitia si sa avem 

finantare pentru acest proiect; 

• Programul Registrelor Nationale (finantare Fonduri Europene); Prof.Dragos  Vinereanu si Conf.Ovidiu Chioncel au fost la 

sediul Societatii Europene de Cardiologie pentru o discutie pe marginea proiectele ESC privind registrele, denumit 

EUROHEART, care urmeaza sa preia modelul suedez si britanic, inclusiv implementarea in tarile care si-au manifestat 

dorinta, denumite tari pilot ; intre cele 5 tari pilot se afla si Romania. Urmeaza sa organizam, in colaborare cu Ministerul 

Sanatatii, o vizita in Suedia pentru a valida posibilitatea de a prelua si implementa acest sistem si la noi. Romania a fost 

evidentiata ca avand o contributie importanta la buna derulare a registrelor EORP. 

• Registrele nationale si internationale; Prof.Dr.Daniel Lighezan a prezentat situatia registrelor nationale si internationale 

aflate in derulare prin Societatea Romana de Cardiologie. Acestea vor fi publicate pe site-ul SRC www.cardioportal.ro. 

Conf.Dr.Ovidiu Chioncel a evidentiat faptul ca registrele SRC si nominalizarea coordonatorilor nationali este atributul 

exclusiv al Board-ului executiv si al Presedintelul SRC; sunt doua tipuri de registre – cele nationale care merg de la EORP 

direct catre SRC - in care coordonatorii sunt desemnati direct de catre SRC si sunt gestionate de SRC prin ESC, si cele 

pentru boli mai putin frecvente, in care ESC face propunere de coordonatori catre SRC.  



• Finantare pentru registrele AP-IMA si AP-MSC; pentru toate actiunile prioritare, inclusiv AP-IMA si AP-MSC, finantarea 

este la nivelul anului trecut (datorita executiei bugetare de doar 90% pentru 2018) ; in continuare se solicita o raportare 

buna si cheltuirea totala a bugetului alocat ; 

• Competitia “Fă o promisiune inimii tale. Promite-i sănatate!” Prof.Dan Gaita a prezentatat raportul privind desfasurarea 

acestui proiect derulat in parteneriat cu Ministerul Educatiei; au participat doar scoli din Bucuresti ; au fost acordate premii 

consistente ; vom continua acest proiect cu implicarea a cat mai multe scoli ; 

• Proiect Grupul de Lucru de Hipertensiune arteriala , impreuna cu Comania Servier vor lansa in toamna, in parteneriat cu 

Ministerul Educatiei un proiect prin care se doreste constientizarea copiilor privind sedentarismul si incurajarea celor mici 

de a-i motiva pe cei de varsta medie si mare in evaluarea tensiunii arteriale;  

 

2. Conferinta Nationala a Grupurilor de Lucru 16-18 mai 2019, Sibiu 

 A fost prezentata situatia actuala a pregatirii din punct de vedere organizatoric si stiintific; stadiul programului stiintific; 

locatie noua cu costuri suplimentare ; se propune ca incepand de anul viitor sa redenumim aceasta manifestare avand ca scop 

atragerea a cat mai multi participanti, inclusiv de alte specialitati. 

3. Congresul National de Cardiologie 18-21 septembrie 2019 

• Invitati straini – din partea ESC avem confirmarea de participare a vicepresedintelui ESC si a secretarului ESC ; va fi 

prezent si directorul programului de registre EUROHEART ; Se solicita propuneri cat mai urgente din partea grupurilor de 

lucru privind invitatii straini ; 

• Tema congresului va fi - In memoriam Profesor Constantin C Iliescu. Aprobat in unanimitate.  

 

4. Completarea organigramei SRC; avem un nou angajat, Dna Carmen Tar Fonta.  

5. Examenul de specialitate 2019 

• A fost aprobata noua tematica si bibliografie cu actualizarea pe site; 

• SRC sustine in continuare examenul cu comisie centrala; 

• Proiectul “Manualul de Cardiologie al SRC” – va fi aplicat incepand cu noiembrie 2020. 

  

6. Caietul rezidentului: proiect aprobat de Ministerul Sanatatii 

 Dr.Alexandru Cotoban a prezentat stadiul acestui proiect : sunt implicate 20 de centre ; au fost generate 220 conturi  

de rezidenti, 90 conturi de indrumatori, 20 de conturi coordonatori; in momentul de fata se finalizeaza platforma 

indrumatorilor; avem o problema cu aprobarea proiectului in varianta online; urmeaza sa obtinem un aviz juridic pentru 

aceasta forma de caiet; pentru rezidentii care au intrat in specialitatea cardiologie in 2019, acest caiet va fi obligatoriu.

  

7. Publicatiile SRC 

• Compendiu de Ghiduri ESC – aproape finalizat; va fi distribuit participantilor la Conferinta ; Nationala a Grupurilor de 

Lucru ; 

• Actualitati in Cardiologie – se recomanda strangerea de materiale din timp. 

  

8. Manifestarile stiintifice SRC 2019 

• Analiza manifestarilor stiintifice: cursuri si webinarii; 

• Propunere “Endorsement” alte manifestari stiintifice: 



- Curs organizat in luna iunie de Societatea Europeana de Hipertensiune ; a fost primita o solicitare de parteneriat cu 

SRC; Aprobat in unanimitate 

- A V-a ediție a Zilelor Cardiologice “George I.M. GEORGESCU”, manifestare de traditie a cardiologiei iesene; 

Aprobat in unanimitate.    

 

9. Propuneri specifice Grupurilor de Lucru 

• 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. 

10. Diverse   

• A fost primita solicitarea de a participa la cina European Heart for Children din cadrul Congresului European de 

Cardiologie. Conform traditiei SRC a donat in fiecare an 3000 euro pentru acest proiect. Se supune la vot propunerea de 

donatie. Aprobat in unanimitate 

• In vederea evitarii conflictului de interese si a starii de incompatibilitate privind functia de Sef de Sectie, Prof.Dr.Dragos 

Vinereanu solicita aprobare pentru delegarea dreptului de semnatura pe ONG pentru actele juridice, dnei Florentina 

Jugureanu, Director executiv ; Aprobat in unanimitate. Se mentioneaza incadrarea acestei decizii conform prevederile 

Statutului SRC. 

• Se prezinta stadiul proiectului de achizitionare a unui sediu SRC propriu.  


