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SEDINTA CONSILIULUI DE CONDUCERE 

28 octombrie 2020, online 

 

 

Sedinta prezidata de prof. Dr. Bogdan A. Popescu, Presedintele Societatii Romane de Cardiologie 

Participanti : Membrii Consiliului de Conducere 

 

 

ORDINEA DE ZI : 

 

1. ASPECTE LOGISTICE SI ORGANIZATORICE. 

Conform Statutului SRC „Şedinţele Consiliului de conducere sunt convocate de către Preşedinte sau la cerere, la sediul 

Asociaţiei sau în altă locaţie, ori de câte ori este necesar, dar cel putin de 4 ori pe an.’ (Art. 24)”, Presedintele SRC a propus 

organizarea de  sedinte ale Consiliului de Conducere mai frecvent (ex: la 2 luni). Acestea vor fi mai usor de organizat in format 

online si vor asigura o mai mare flexibilitate si viteza de reactie si decizie. Urmatoarea sedinta va fi in decembrie. 

Colegii din Consiliul de conducere vor fi invitati sa prezinte periodic rapoarte despre situatia diferitelor structuri sau proiecte 

pe care le coordoneaza.  

 

2. STRUCTURA ADMINISTRATIVA A SOCIETATII. 

A fost prezentata situatia personalului angajat in Societatea Romana de Cardiologie dupa cum urmeaza: 

• Dna Florentina Jugureanu, functia: Director executiv. Atributii: coordoneaza departamentele din subordine (secretariat 

general, organizare evenimente, departament RRC si department IT);  

• Dna Carmen Tar Fonta, functia: functionar administrativ in cadrul departamentului de secretariat general; se 

mentioneaza imposibilitatea temporara de munca din cauza unor probleme de sanatate; 

• Dr. Mihaela Salagean, functia secretar general in cadrul departamentului Revistei Romane de Cardiologie. Se evidentiaza 

faptul ca salariul este modest in raport cu munca depusa;  

• Dr. Mariana Barbu, Dr. Maria Greavu si Dr. George Terinte, functia: reporter CardioTV in cadrul departamentului IT. Se 

evidentiaza diminuarea rolului lor in contextual actual, cu propunerea de a reevalua activitatea lor si eventual implicarea  

in cadrul altor activitati (ex: site cardioportal, traduceri, etc.), inclusiv implicarea lor in activitatile Fundatiei Romane a 

Inimii si dezvoltarea paginilor de social media. 

Se va face o reevaluare a salariului intregului personal angajat si in sedinta urmatoare se vor face propuneri de schimbare a 

remuneratiei. 

Se precizeaza necesitatea ocuparii a 1-2 posturi pentru acoperirea sarcinilor administrative ale SRC (reorganizare 

administrativa). Se cere acordul pentru inceperea procedurilor de cautare si angajare personal. Aprobat in unanimitate. 

Se solicita acord pentru prelungirea valabilitatii deciziei privind semnarea actelor juridice de catre Dna Florentina Jugureanu 

in calitate de Director executiv si achizitionarea unei semnaturi electronice. Aprobat in unanimitate.  

Au fost prezentate serviciile externalizate : 

• Contabilitate si Resurse Umane – Dna Expert contabil Marilena Raduta  

• Department juridic – Dl. Av. Octavian Banu 

• Mentenanta site SRC www.cardioportal.ro – Dl. Cristian Dorobantescu – Data Center Solutions 

• Cenzor SRC – Dna Expert contabil Minu Mihaela 

• Servicii SSM/PSI – S.C. Global Personal Solutions SRL 

• Servicii paza si protective – Bronec SRL 

Se propune mentinerea acestor servicii cu furnizorii enumerati mai sus. Aprobat in unanimitate. 
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3. ATRIBUTII ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DE CONDUCERE.  

Conform statutului, Presedintele SRC propune repartizarea activitilor pentru vicepresedinti, dupa cum urmeaza: 

Prof. Dan Gaita: îndrumă şi coordonează activitatea grupurilor de lucru ale S.R.C; coordoneaza programul anual de pregătire 

profesională postuniversitară a S.R.C., coordonează activitatea educaţională prin cursuri 

Conf. Ruxandra Jurcut: îndrumă şi coordonează activitatea Filialelor județene; urmăreste activitatea de cardiologie  

în teritoriu şi face propuneri Consiliului de Conducere pentru îmbunătăţirea acesteia; urmăreste modul cum se îndeplinesc 

programele, studiile, registrele iniţiate de S.R.C. 

Atributiile celorlalti membri ai Biroului de conducere si cele ale Presedintilor GL, Clubului Tinerilor Cardiologi si Sectiunii 

Asistentilor Medicali sunt specificate in statutul SRC (Art. 27). Se mentioneaza ca se mai pot face delegari pe langa atributiile din 

statut. 

  Tinand cont ca Statutul nu precizeaza explicit rolul celor 6 colegi alesi prin vot direct in Consiliul de conducere, prof. 

Bogdan Popescu propune stabilirea unor atributii specifice prioritare pentru fiecare din cei 6 colegi si crearea unor nuclee de 

interes pe aceste teme (cf. Art. 28.3 din statut). Din acestea vor face parte, pe langa colegii din Consiliul de conducere, membri 

ai Clubului Tinerilor Cardiologi, membri valorosi ai SRC din tara, si alti colegi cu un interes specific in domeniul respectiv. Aceste 

nuclee de interes se subordoneaza Consiliului de conducere si vor prezenta periodic rapoarte referitoare la stadiul proiectului 

respectiv. Aprobat in unanimitate. 

Nominalizare si atributii specifice : 

- Prof. Dr. I. M. Coman - Relatia cu diaspora cardiologica. Este o tema importanta, avem multi colegi care lucreaza in 

strainatate, acestia pot contribui la dezvoltarea societatii. Acesta va colabora cu fostul presedinte al SRC. 

- Prof. Dr. A. Iliesiu - Formare cardiologica, acreditare. Acest nucleu va asigura partea de certificare si atestare a 

curriculelor de cardiologie. 

- Prof. Dr. D. Lighezan - Extinderea comunitatii membrilor SRC. Au fost facute progrese in ultimii ani, insa avem nevoie de 

acest nucleu deoarece tinta principala o constituie cresterea numarului de membri ai SRC. 

- Dr. A. Mereuta - Nucleul pentru practica cardiologica. Acest nucleu se va axa pe obtinerea de informatii referitoare la 

situatia dotarilor si a necesitatilor minimale ale sectiile de cardiologie din tara. Va servi ca punct de plecare pentru 

eventuale demersuri catre Ministerul Sanatatii in vederea imbunatatirii dotarilor, in concordanta cu standardele 

europene. Se precizeaza dificultatea de a colecta date din centrele de cardiologie si se solicita ajutor mai ales din randul 

membrilor Consiliului de Conducere. Se propune contorizarea cu prioritate a centrelor care pregatesc rezidenti in 

cardiologie. Se propune colaborarea cu alte Societatii profesionale, inclusiv atragerea de fonduri din Proiecte Europene 

pentru acordarea de ajutor privind dotarea centrelor de cardiologie. Trebuie verificata inclusiv dotarea din unitatile de 

urgenta si partea de control al calitatii privind actul medical.  

- Dr. G. Tatu-Chitoiu - Cardiologia pentru pacienti. CardioTV. CardioTV devine important in contextul actual in care nu se 

pot organiza manifestari stiintifice cu prezenta fizica. Este important sa dezvoltam si cardiologia pentru pacienti. 

- Conf. Dr. R. Vatasescu - Cardiologia digitala. Este un domeniu de actualitate, se axeaza pe servicii tip ihealth, ex : servicii 

de telemedicina, monitorizarea ritmului si a tensiunii la distanta. O parte din ele au legatura cu aritmologia. Trebuie 

discutata si perspectiva, pana la nivelul dezvoltarii aplicatiilor de inteligenta artificiala si ‘big data’. Avem nevoie de 

implicarea unor specialisti non-cardiologi, din domeniul tehnologiei, care ne pot ajuta in dezvoltarea acestor teme. 

 

In perioada urmatoare se propune elaborarea, din partea colegilor de mai sus, a cate unui draft de proiect si propunerea de 

persoane care sa faca parte din aceste nuclee, pentru dezvoltarea temelor atribuite.  

 

Membri consultativi perioada oct 2020-oct 2021 

Conform Statutului SRC „Președintele în exercițiu va nominaliza 2 membri consultanți în Consiliul de Conducere, cu avizul 

board-ului. Aceștia vor avea statut de invitați permanenți (având drept criteriu major reprezentarea mai echitabilă a zonelor 

geografice și centrelor mici), fără drept de vot” (Art. 21.1, Statut SRC). 

Presedinte SRC propune urmatorii membri consultativi: 
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• Conf. Dr. Constantin Militaru - Craiova 

• Dr. Lucica Grigorica – Galati 

Acestia au o contributie semnificativa in activitatile Societatii Romane de Cardiologie, fiind implicati in diverse actiuni privind  

organizarea de cursuri si activitatea registrelor nationale si europene. Aprobat in unanimitate. 

 

4. ROLUL GRUPURILOR DE LUCRU.  

Se reaminteste rolul grupurilor de lucru in cadrul Societatii Romane de Cardiologie. Acestea sunt implicate in urmatoarele 

activitati : Cursuri, Conferinta de primavara, traducere de ghiduri, contributii stiintifice pentru Revista Romana de Cardiologie, 

actualizarea sectiunii dedicate de pe site-ul SRC www.cardioportal.ro; propuneri pentru ameliorarea activitatii practice din zona 

de interes; relatia cu structurile corespondente de la nivel european . 

Prof. Popescu va solicita ca in cadrul viitoarelor sedinte de Board sa existe scurte prezentari ale presedintilor grupurilor de 

lucru referitoare la principalele proiecte ale acestora. 

Presedintele SRC a anuntat intentia de a avea, in luna noiembrie, intalniri online individuale cu fiecare conducere de GL. El 

a afirmat ca doreste sa sprijine in mod deosebit Clubul Tinerilor Cardiologi, componenta cea mai dinamica a Societatii, acest lucru 

reprezentand o prioritate a actualului mandat. 

Presedintele SRC a propus Coordonatorii Nationali de Preventie: Dr. Iulia Kulcsar si Dr. Mihaela Suceveanu (avand in vedere 

ca aceasta este si actuala conducere a Grupului de Lucru de Cardiologie Preventiva). Aprobat in unanimitate. 

S-a discutat si posibilitatea schimbarii acestor coordonatori la fiecare 3 ani, odata cu schimbarea conducerii GL. 

 

5. PUBLICATIILE SRC.  

Infocard – publicatie online – coordonator Conf. Ruxandra Jurcut si Prof. Carmen Ginghina 

Compendiu de Ghiduri ESC (varianta online) – aparitie la Conferinta de Primavara – coordonator Prof. C. Ginghina 

Actualitati in Cardiologie – prezentarea si comentarea pe scurt a principalelor studii din domeniul de specialitate al grupurilor 

de lucru 

Manualul de Cardiologie – lansat in septembrie 2020. Se propune actualizarea periodica  a acestui manual (ex : la fiecare 3 ani). 

S-a discutat si posibilitatea elaborarii unor mici compendii (update) pe anumite sectiuni/subspecialitati, avand ca punct de 

plecare acest manual. 

 

6. REVISTA ROMANA DE CARDIOLOGIE. 

Dna Prof.Carmen Ginghina a prezentat o scurta istorie a revistei, proiectele si realizarile redactorilor sefi de-a lungul timpului 

(Prof. Dr. Costin Carp, Prof. Dr. Eduard Apetrei, Prof. Dr. Carmen Ginghina). 

De asemenea, dansa a evidentiat faptul ca o crestere a valorii revistei se poate face prin cresterea nivelului cercetarii cardiologice 

in tara si prin atragerea spre publicare a lucrarilor originale, precum si faptul ca indexarea ar atrage mai multe articole valoroase. 

A fost prezentata evolutia numarului de articole originale din 2012 pana in prezent, implicarea grupurilor de lucru, cresterea 

numarului de articole scrise de autori straini. 

Pentru imbunatatirea formei revistei se propun urmatoarele : 

• Imbunatatirea site-ului revistei; 

• Indeplinirea conditiilor formale de indexare (cu mentionarea explicita a peer-review, respectarii copy-right, etc); 

• Introducerea articolelor in sistemul de identificare DOI; 

• Facilitarea comunicarii cu cititorii (cuprinsul trimis pe email, utilizare facebook si tweeter). 

Au fost aduse multumiri referentilor revistei pentru munca depusa in timp. 

Presedintele SRC a afirmat ca Revista reprezinta una din prioritatile acestui mandat si a invitat toti membrii Consiliului de 

Conducere sa contribuie activ, prin submiteri, prin peer-review, la sprijinirea revistei SRC. 
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7. REGISTRELE SRC. 

Aceste registre reprezinta o parte importanta a activitatii SRC. Se solicita actualizarea situatiei privind registrele, atat 

nationale cat si europene - EORP. Actualizarea trebuie sa cuprinda: registre in derulare si trebuie discutate registrele care ar 

urma sa inceapa. 

Separat de registrele enumerate mai sus exista proiectul EuroHeart, un tip de registru in care trebuie inclusi toti pacienti cu o 

anumita patologie si care ar urma sa furnizeze informatii utile. Romania este intr-un stadiu avansat pentru a fi selectata ca una 

din tarile pilot care sa faca parte din EuroHeart. A existat o vizita la Upsala in 2019, unde au participat din partea SRC - Prof 

Vinereanu, Prof Gaita si Conf Chioncel. Daca vom fi selectati, intentia este sa se inceapa cu Sindroame Coronariene Acute si 

Insuficienta Cardiaca, urmand ca ulterior sa fie extins. S-a comentat ca implementarea registrului va costa societatea aprox. 

40.000 Euro initial, ulterior costurile de mentenanta urmand sa fie mult mai mici. Se propune publicarea in Revista Romana de 

Cardiologie a unui studiu de metodologie. Se mentioneaza necesitatea ca acest proiect sa fie sustinut de Ministerul Sanatatii, 

intrucat in lipsa unei astfel de sustineri obiectivele propuse vor fi greu realizabile. 

 

8. FUNDATIA ROMANA A INIMII. 

Presedintele SRC a reamintit ca Fundatia Romana a Inimii este un organism important care trebuie sprijinit si trebuie sa 

devina functionala pentru a putea ajuta Societatea Romana de Cardiologie, acesta fiind rolul principal al FRI. Aceasta depinde de 

structura si prevederile statutare. Au fost studiate optiunile si primul pas consta in actualizarea din punct de vedere al 

patrimoniului (marirea patrimoniului la suma de 220.000 lei), ulterior cu actualizarea intregului statut al FRI. 

Primele modificari aduse statutului trebuie sa fie : 

- Majorarea patrimoniului FRI (220.000 lei) – Societatea Romana de Cardiologie sustine FRI prin alocarea sumei de 

220.000 lei catre fundatie (ceea ce implica modificarea statutului); 

- Sediul FRI – se va muta temporar sediul in spatiul din Str. Colentina Nr. 51, Bl. R11, Sc. 2, Et. 5, Ap. 68, Sector 2, Bucuresti 

(domiciliul Dnei Florentina Jugureanu). 

Se aproba in unanimitate cele doua puncte de mai sus. 

 

Se solicita stabilirea componentei Consiliului Director al FRI. Se nominalizeaza urmatoarele persoane: 

Membri “de facto” ai Consiliului Director al FRI (conform statut FRI): 

1. Prof. Dr. Dragos Vinereanu (Fost Președinte SRC) – București; Președinte FRI; 

2. Prof. Dr. Bogdan A. Popescu (Președintele SRC) – București; 

3. Conf. Dr. Elisabeta Badila (Secretarul SRC) – București; 

4. Dr. Iulia Kulcsar (coordonator național pentru prevenția bolilor cardiovasculare) – București; 

5. Dr. Mihaela Suceveanu (coordonator național pentru prevenția bolilor cardiovasculare) – Covasna; 

 

Membri SRC dintre membri Consiliului de Conducere al SRC : 

6. Conf. Dr. Ovidiu Chioncel (viitor Presedinte SRC) - Bucuresti 

7. Prof. Dr. Dan Dobreanu (trezorier SRC) – Tirgu Mures 

8. Prof. Dr. Dan Gaita - Timisoara 

9. Conf. Dr. Mircea Iurciuc - Timisoara 

10. Dr. Gabriel Tatu Chitoiu - Bucuresti 

11. Prof. Dr. Ioan Mircea Coman - Bucuresti 

Membrii sus-mentionati au fost aprobati in unanimitate ca membri ai Consiliului Director al FRI. 

Urmeaza stabilirea celor 4 membri non-cardiologi in prima sedinta a Fundatiei Romane a Inimii. 

 

Se solicita modificarea Statutului si transmiterea acestuia spre consultare catre membrii Consiliul de Conducere al SRC. Forma 

finala va fi aprobata in urmatoarea sedinta de Board a SRC, cu mentiunea ca prevederile statutului FRI trebuie sa respecte 

urmatoarele principii fundamentale: fundatia este a Societatii Romane de Cardiologie, ea trebuie sa sprijine SRC, nu trebuie sa 
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duplice activitatile SRC si trebuie sa acceseze fonduri diferite de cele accesate de SRC (de recomandat sponsori din afara industriei 

medicale), pentru a nu crea competitie Societatii Romane de Cardiologie.  

 

9. MANIFESTARILE STIINTIFICE ALE SRC IN 2021. 

Datorita situatiei actuale din Romania, cat si a deciziilor luate la nivel international privind desfasurarea online a 

manifestarilor, toate evenimentele din 2021 vor fi organizate online pana cand situatia va permite revenirea la forma fizica de 

organizare. 

Conferinta de Primavara a Societatii Romane de Cardiologie 

• Data: 13-15 mai 2021 

• Locatie – cel mai probabil online 

Se propune implicarea tuturor grupurilor de lucru in elaborarea programului stiintific al evenimentului si implicarea in fiecare 

an a tuturor grupurilor de lucru in organizarea Conferintei de Primavara a SRC. Acest fapt va avea o serie de avantaje, avand o 

deschidere mai mare pentru participanti si un avantaj pentru grupurile de lucru care ar fi putut organiza sesiuni doar o data la 2 

ani. Aceasta manifestare ramane dedicata grupurilor de lucru, fie prin organizarea de sesiuni individuale, fie prin sesiuni comune. 

Aprobat in unanimitate. 

Termenele limita pentru elaborarea si definitivarea programului : 

• 15 ianuarie 2021 – deadline transmitere invitati straini (1 invitat/GL); fiind online se poate eventual extinde numarul de 

invitati straini; 

• 11 ianuarie - 11 februarie 2021 - submiteri pentru sesiunile de cazuri clinice (prin cardioportal.ro); 

• 15 februarie - 15 martie 2021 - evaluare rezumate/rezultate;  

• 15 februarie – deadline transmitere propuneri sesiuni (conferinta, caz clinic, controversa, sesiuni comune) – in functie 

de structura si numarul de locuri din program vom stabili cate sesiuni trebuie sa trimita fiecare grup de lucru; 

• 31 martie 2021 – ne propunem sa avem programul final. 

 

Congresul National de Cardiologie 2021 

Exista incertitudinea privind organizarea in forma fizica a evenimentului. Trebuie sa stabilim o data care sa fie adecvata atat 

pentru varianta fizica, cat si pentru cea online. 

Se propun doua intervale de timp pentru desfasurarea congresului: 15-18 septembrie 2021 sau 22-25 septembrie 2021 

Se stabileste intervalul de timp 22-25 septembrie 2021, cu rezerva ca acesta se poate modifica in cazul in care nu exista 

disponibilitate in locatia din Sinaia.  

In sedinta din decembrie se vor stabili tema centrala si termenele limita pentru definitivarea programului. 

 

Cursuri SRC 2021 

Se prezinta detalii privind definitivarea Agendei Manifestarilor SRC 2021: 

• Structura de baza: 2 evenimente/an/grup de lucru ; 

• Fiecare Grup de lucru trebuie sa transmita pana cel tarziu pe data de 15 noiembrie 2020 urmatoarele informatii: titlul, 

data, Coordonatori de curs, sponsori propusi. Se propune ca termen limita data de 13 noiembrie.  

Dupa primirea propunerilor, agenda va fi transmisa catre Consiliul de Conducere spre aprobare. 

 

Alte manifestari 

In vederea endorsarii unor manifestari de traditie, la care SRC este partener stiintific, doritorii trebuie sa trimita o cerere de 

includere in agenda SRC pana cel tarziu pe 31 decembrie. Aceasta cerere trebuie sa cuprinda detalii privind programul, lectorii, 

implicarea SRC si a membrilor Consiliului de Conducere. 
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Taxe de participare la evenimente SRC 

• Cursuri varianta online – trebuie stabilita o regula de baza : fie aceste manifestari vor avea participare cu titlu gratuit, 

fie lasam la decizia fiecarui coordonator de curs aceasta decizie. Se decide perceperea unei taxe de 50 lei pentru medici 

specialisti si primari si gratuitate pentru medicii rezidenti si studenti. 

• Cursuri varianta fizica – 50 lei 

• Pentru cele doua manifestari nationale – taxele de participare vor fi stabilite ulterior. 

 

10. DIVERSE. 

• Se reaminteste de prevederea votata intr-o sedinta anterioara privind sustinerea financiara de catre Societatea Romana de 

Cardiologie pentru participarea Presedintelui si al Secretarului SRC la evenimente internationale. Se reconfirma aceasta 

decizie, mentionandu-se ca momentan nu este aplicabila in conditiile pandemiei. 

• Se discuta necesitatea independentei comitetului stiintific al manifestarilor nationale in privinta programului stiintific propus 

• Datorita situatiei actuale privind pandemia este necesara construirea unei platforme proprii de organizare si transmitere a 

evenimentelor, precum si alegerea unei firme agreate pentru organizarea acestor evenimente. 

• Avem o oferta financiara (detalii mai jos) din partea Elsevier Clinical Solutions.   

- Produs: Clinical Key Base and Cardiovascular Disease extended collections 

o Pret: 26.544 EUR fara TVA ( aprox. 20 eur/membru, calculat la 1300 de persoane) 

- Produs: Clinical Key Internal Medicine extended collection 

o Pret: 13.797 EUR fata TVA 

- Data incepere abonament: 31.12.2020 ; Data sfarsit abonament: 30.12.2021;  Durata abonament: 1 an 

- Discount valabil octombrie 2020: access gratuit la Clinical Key de la semnarea licentei si pana la sfarsitul anului. 

Se discuta ca sunt in general costuri mari si exista deja acces la multe din aceste publicatii prin alte conturi institutionale 

(academice). Pentru luarea unei decizii finale se discuta obtinerea de informatii suplimentare privind numarul de accesari. 

 

• Editorul publicatiei American Journal of Therapeutics, Dr. Peter Manu, ne-a transmis propunerea de a publica abstractele 

de la congres in aceasta revista. Nu se cunosc detaliile financiare. Acest lucru ar putea fi util, in mod particular pentru cei care au 

nevoie de publicatii (ex : doctoranzi). Se decide mentinerea publicarii acestor abstracte in Revista Romana de Cardiologie, pentru 

sustinerea Revistei. 

 

• Se prezinta evolutia proiectului european Totul pentru Inima Ta. 

 

• Conform legii 129/11.07.2020 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, trebuie despusa o declaratie privind 

Beneficiarul real al FRI, SRC si SRL. Se solicita imputernicirea dlui Av. Octavian Banu pentru depunerea declaratiilor la Ministerul 

Justitiei, cu mentiunea ca beneficiarul real al celor 3 entitati este Asociatia Societatea Romana de Cardiologie. 

 

• Pentru autorii Manualului de Cardiologie – sunt disponibile la sediul SRC exemplarele gratuite destinate autorilor, cu 

rugamintea de a contacta pe doamna Florentina Jugureanu pentru a intra in posesie acestei carti.  

 

 

Redactat azi, 28 octombrie 2020. 
 
Conf. Dr. Elisabeta Badila  
Secretar SRC 
 
Avizat, 
Prof. Dr. Bogdan A. Popescu  
Presedinte SRC         
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