
REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A FILIALELOR 

SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 

 
Filialele Societății Române de Cardiologie (SRC) se ȋnfiinţează la iniţiativa a cel puţin 5 

membri activi ai SRC dintr-un judeţ unde nu există o filială SRC ȋnfiinţată anterior. Aceştia 

vor anunţa oficial SRC de intenţia lor de organizare ȋnainte de ȋnceperea activităţilor filialei. 

 
MEMBRII FILIALELOR SRC 

Membrii filialelor pot fi membri activi, membri de onoare şi membri afiliaţi. 

Membrii activi sunt medici cardiologi, inclusiv medici rezidenţi ȋn cardiologie (care practică 

ȋn judeţul respectiv). 

Membrii de onoare sunt persoane fizice din țară și străinatate, cu activitate recunoscută în 

domeniul cardiologiei, care au un rol semnificativ în susținerea materială și/sau morală a filialei 

respective. Membrii de onoare sunt desemnaţi de Comitetul de Conducere al filialei. 

Membrii afiliați sunt medici din alte specialităţi a căror sferă de activitate este apropiată sau 

interferează cu domeniul cardiologiei. Ei pot fi în acelaşi timp membri şi ai altor Societăţi 

medicale. Pot fi afiliaţi şi studenţii cu activitate în domeniul cardiologiei recomandaţi de un 

membru al Societății. 

Membrii filialelor fac parte dintre membrii SRC, trebuind să facă dovada ȋnscrierii ȋn Societate 

şi a plăţii la zi a cotizaţiei către aceasta. 

Înscrierea membrilor ȋn filiala judeţeană se va face pe baza completării online sau ȋn scris a 

unei cereri de adeziune care va fi arhivată de către conducerea filialei. Nu se va percepe o 

cotizaţie separată pentru ȋnscrierea ȋn filialele SRC. 

 
COMITET DE CONDUCERE 

Filiala constituită are un comitet de conducere, format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 

un secretar dintre membrii activi ai acesteia. 

Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi de membrii filialei prin vot secret o dată la 3 ani, cu 

posibilitatea de alegere pentru cel mult 2 mandate consecutive pentru fiecare dintre aceste 

funcţii. Alegerile se vor desfăşura ȋn luna octombrie a anilor in care au loc alegeri generale la 

nivelul SRC. 

La procesul de vot pot participa doar membrii activi ai filialei. Listele cu membrii cu drept de 

vot ai filialei trebuie transmise către SRC cu cel puțin 6 luni ȋnainte de desfăşurarea alegerilor. 

Preşedintele ales desemnează secretarul filialei. 



 

DREPTURILE FILIALELOR SRC 

Filialele SRC au dreptul : 

- să organizeze evenimente ştiinţifice ȋn domeniul cardiologiei sub egida Filialei SRC pentru 

membrii săi; 

- să propună şi să organizeze o sesiune la Conferinţa de Primăvară a SRC sau la Congresul 

Național de Cardiologie; 

- să publice un material informativ cu conţinut ştiinţific tipărit şi/sau online sub egida Filialei 

SRC, adresat membrilor săi; 

- să utilizeze sigla SRC personalizată cu numele judeţului filialei pe materialele legate de 

activităţile ştiinţifice ale filialei; aceasta trebuie să fie furnizată SRC ȋnainte de prima ei 

utilizare. 

 
RESPONSABILITĂȚILE FILIALELOR SRC 

Responsabilităţile conducerii filialei: 

- să ţină o evidenţă la zi a membrilor săi; 

- să insereze sigla SRC pe toate materialele legate de organizarea de evenimente sau publicarea 

de materiale sub egida filialei; 

- să anunţe SRC ȋn lunile decembrie și iunie ale fiecărui an despre calendarul propus al 

manifestărilor ştiinţifice organizate de filială pentru următoarele 6 luni ; 

- să se asigure de nivelul ştiinţific al manifestărilor organizate şi al materialelor tipărite sub 

egida filialei; 

- să asigure independenţa ştiinţifică a evenimentelor medicale organizate de către filială la nivel 

local; 

- evenimentele stiintifice finanțate și creditate prin intermediul SRC trebuie să respecte 

regulamentul de organizare al manifestărilor SRC ; 

- să predea către SRC ȋn luna ianuarie a fiecărui an un raport privind activităţile sale din anul 

anterior (număr membri ȋnscrişi, activităţi organizate la nivel local, materiale publicate sub 

egida filialei etc); 

- să sprijine SRC ȋn activităţile derulate la nivel judeţean (care pot include, dar nu sunt 

limitate la evenimente, registre, solicitare de date de evidenţă a medicilor cardiologi, etc); 

- să organizeze alegeri la nivelul filialelor la fiecare 3 ani. 

 
DISPOZIȚII FINALE: 

 

- prezentul regulament a fost aprobat, cu unanimitate, de către Consiliul de conducere al Societății 

Române de Cardiologie la data de 4 martie 2022. 

 


