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ANUNȚURI IMPORTANTE

 

BURSA DE CERCETARE A SRC
Condiţii de înscriere:

Membru SRC (cel puţin în anul curent şi anul
precedent)
Vârsta ≤ 35 ani (nu va împlini 36 de ani până la
31 decembrie ac)
Rezident în cardiologie sau specialist cardiolog
Înţelegere prealabilă cu un centru gazdă
European, care acceptă să primească aplicantul
şi să desfăşoare proiectul de cercetare propus,
punând la dispoziţie infrastructura
Aplicantul lucrează în România
Acordul instituţiei din România în care lucrează
aplicantul
Scrisori de recomandare de la Şeful Clinicii în
care lucrează şi de la încă o persoană din afara
Clinicii respective, care cunoaşte activitatea
aplicantului
Aplicantul nu mai este �nanţat dintr-o altă sursă
pentru acelaşi proiect.

Aplicaţia:

CV aplicant
Memoriu de activitate aplicant
Lista publicaţiilor (articole originale in extenso
în reviste cu peer-review; abstracte publicate în
reviste ISI)



Propunere detaliată de studiu (în limba engleză)
făcută de aplicant în colaborare cu centrul gazdă
Scrisori de recomandare.

Suma estimativă pusă la dispoziţie de către SRC:
24.000 Euro pentru 12 luni (2.000 Euro/lună), din
care se vor achita toate taxele şi impozitele
aferente.

Aplicaţiile vor � evaluate de către o Comisie a SRC
propusă de Preşedintele SRC şi validată de Board.

Principalele criterii de evaluare: 
- valoarea proiectului propus şi potenţialul
proiectului de a se �naliza prin publicaţii în reviste
ISI cu factor de impact; 
- CV-ul aplicantului; 
- nivelul centrului gazdă şi potenţialul acestuia de a
susţine cu succes derularea proiectului.

Data limita propusă pentru primirea aplicaţiilor: 15
decembrie a.c. Aplicatiile se vor trimite pe mail la
adresa: of�ce@cardioportal.ro 
 

 
 
 

EVENIMENTE ESC 2020

In următoarele luni toate evenimentele ESC vor
rămâne online. 
 

 



EACVI - Best of Imaging 2020

Vineri, 11 Decembrie - Sâmbătă, 12 Decembrie
2020

Inregistrarea la eveniment este liberă ȋn acest an.

Pentru a accesa detaliile evenimentului, vizitaţi
pagina congresului.
 

CALENDAR CONGRESE ESC 2021

 

RESURSE STIINTIFICE
Resurse COVID-19 de la ESC

Societatea Europeană de Cardiologie oferă o pagină
dedicată de resurse ştiinţi�ce, �lmate si tipărite,
legate de ceea ce cardiologii trebuie să ştie despre
COVID-19. Puteţi vizita aici .

De asemenea, Societatea Europeană de Cardiologie
a pregătit şi o serie de resurse pentru pacienţii
cardiovasculari pe perioada COVID-19, care pot �

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-judhgg-l-r/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-judhgg-l-y/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-judhgg-l-j/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-judhgg-l-d/


găsite aici, inclusiv cu descărcarea traducerii lor
ȋn limba română.

ESC365

Membrii ESC au dreptul de a accesa prezentări de la
congrese anterioare ale ESC şi asociaţiilor sale prin
platforma ESC365 la https://esc365.escardio.org/

« Tips and Tricks in Echocardiography: meet the
experts »

Pe data de 26 noiembrie 2020 s-a desfăşurat un
webinar organizat de Tele-Cardiology Working
Group of the International Society for Tele-Medicine
and eHealth (ISfTeH) intitulat  “Tips and Tricks in
Echocardiography: meet the experts”. Având ca
moderatori pe prof.dr.Bogdan A.Popescu şi dr.
Alexandru Mischie, webinarul a inclus conferinţe
extrem de practice susţinute de experţi ȋn domeniu:
prof.dr.Alan Klein (aplicaţii ale evaluării funcţiei
diastolice), dr. Denisa Muraru (sugestii practice
pentru ecocardiogra�a transtoracică 3D),
prof.dr.Leila Elif Sade (secrete practice ȋn
ecocardiogra�a Doppler), prof.dr.Roxy Senior
(sugestii practice pentru ecocardiogra�a cu
contrast).

In continuare, webinarul poate � urmărit online pe
canalul de Youtube .

Cursuri online CardioTV SRC

Un nou curs online dedicat « Protectie Vasculara in
ateroscleroza sistemica », susţinut de GL de
Ateroscleroză şi Aterotromboză, având ca
participanţi pe dr Mircea Iurciuc, prof.dr. Daniel
Lighezan, prof.dr.Dan Gaiţă şi dr Andreea Ciobanu,
este disponibil pe Cardioportal pentru membrii SRC ! 
 

 
REVISTA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-judhgg-l-h/
https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-judhgg-l-k/
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EDITORIAL

1. Provisional stenting: a falling dogma in
Interventional Cardiology – Abdullah Al Saiedi,
PierluigiDemola, Carlo Di Mario

REVIEWS

Interventional imaging – a modern Telemacheia
– CatalinLoghin, Andrei Loghin
Proximal side optimization in crush stenting. A
step-by-step technical approach – Francesco
Lavarra, Davide Sala, VasileSirbu

 

A apărut numărul 3/2020 al Romanian Journal of
Cardiology        
      www.romanianjournalcardiology.ro 

 

Coronary intervention in cancer patients: the
need for personalized care – David L. Boone,
Dinu-Valentin Balanescu, Teodora Donisan,
Konstantinos Marmagkiolis, Cezar Iliescu

ORIGINAL ARTICLES

1. Four-year outcomes of unprotected left main
lesion treated with one-stent versus two-stent
technique – Lucian Predescu, Marin Postu,
Lucian Zarma, Adrian Bucsa, Pavel Platon, Marian
Croitoru, Adrian Mereuta, Leonard Lichiardopol,

https://scdatacentersolutionssrl.createsend1.com/t/r-l-judhgg-l-b/
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   Forward 

Alexandra Predescu, Dan Mihai Dorobantu,
Carmen Ginghina, Dan Deleanu

2. Clinical usefulness of a new method to improve
transradial crossing by coronary catheters –
ClaudiuUngureanu, Marc Blaimont, Jacques
Auslender, Antoine de Meester, Adel Aminian

3. Mortality predictors after percutaneous coronary
intervention – a prospective single-center
registry study – László Hadadi, Paul Calburean,
Paul Grebenisan, Victor Vacariu, Reka-Katalin
Drincal, OanaTepes, Iulia Grancea, Ioana Sus,
Cristina Somkereki, Valentin Simon,
ZoltánDemjén, IstvánAdorján, Irina Pinitilie, Anca
Teodora Dolcos, TiberiuOltean

4. The workload of the Interventional Cardiology
Centers from Romania: a 2019 overview and
2014-2019 trends – Lucian Predescu, Marin
Postu
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