
Stimaåi colegi, 

Anul acesta, 2012, în perioada 23-26 mai s-a desfãşurat
la Timişoara ediåia a XXVI-a a Congresului Naåional de
Chirurgie. Eveniment important pentru lumea chirurgicalã
româneascã, episodul Timişoara a ales o temã reuşitã: “Noi
standarde în chirurgie”. Evident s-a dorit aducerea în atenåia
participanåilor a ultimelor achiziåii în materie de diagnostic
şi tratament chirurgical. Toate acestea în scopul ordonãrii
raåionale a diverselor atitudini terapeutice chirurgicale,
laparoscopice şi endoscopice. Idei noi şi şlefuirea celor vechi
s-au subliniat în noi standarde, pentru o mai bunã expertizã
chirurgicalã.

Comitetul local de organizare, sub preşedenåia Prof. Dr.
Fulger Lazãr a depus strãdanii evidente, încununate cu succes,
în buna desfãşurare a acestui eveniment ştiinåific. Ambianåã
plãcutã, excelentã locaåie, congresul gãzduit de “mica Vienã”
a întrunit chirurgi din aproape toate specialitãåile chirurgicale.
Alãturi de organizatori, ca şi parteneri s-au aflat încã 12 
societãåi şi asociaåii ştiinåifice care au adãugat un plus de 
valoare sesiunilor. Pe lângã cei peste 1300 de participanåi din
åarã au fost prezenåi şi invitaåi de marcã din strãinatate. Au fost
oferite 5 cursuri precongres în varianta aplicativã sau teoreticã,

dedicate suturilor vasculare, chirurgiei bariatrice, chirurgiei
robotice, cancerului rectal şi pancreatic.

Programul ştiinåific, esenåa oricãrui congres, s-a desfãşurat
concomitent în 5 sãli. Comunicãrile orale au fost repartizate pe
sesiuni care au acoperit domeniile de mare interes şi de 
actualitate: chirurgie de urgenåã, hepato-bilio-pancreaticã şi de
transplant hepatic, chirurgie eso-gastricã, colo-rectalã, chirurgie
vascularã, chirurgie ginecologicã, a sânului, a pancreasului, a
toracelui. Evident cã a existat şi o consistentã secåiune poster
care s-a adresat unor varii domenii. Meritã a fi subliniatã şi 
participarea apreciabilã, prin numãr şi lucrãri, a Societãåii
Naåionale de Chirurgie a Asistenåilor Medicali din România,
precum şi a Societãåii Studenåeşti de Chirurgie. 

Lucrãrile prezentate au fost supuse dezbaterilor, intervenåiilor
auditorilor, şi întrebãrilor lãmuritoare pe tot parcursul sesiunilor,
obåinându-se astfel un efect interactiv şi desprinzându-se idei de
valoare pentru practica chirurgicalã. 

Ce au aflat chirurgii în urma acestor schimburi de idei? Au
aflat ce trebuie fãcut, în mod nuanåat, au aflat care sunt 
direcåiile de viitor, au aflat care sunt impedimentele actuale ale
practicii chirurgicale. S-a mers pânã la amãnunt, la discutarea şi
precizarea gesturilor esenåial de efectuat ca garanåie a 
succesului terapeutic. Nu în ultimul rând, la fel de important,
au aflat ce nu trebuie fãcut, ce trebuie evitat, ce este inutil şi
chiar periculos pentru pacient.

Cu mare plãcere semnalãm prezenåa activã la congres a
unor invitaåi de onoare, seniori ai chirurgiei româneşti, care au
condus destinele profesiei noastre, au creat şcoli şi curente, au
iniåiat certitudini şi perspective în dezvoltarea diverselor
domenii chirurgicale. Întreaga lor activitate a fost distinsã
prin conferirea unor binemeritate diplome de excelenåã. Tot
respectul şi mulåumirile noastre pentru ce au realizat, pentru
ce reprezintã şi pentru cã se aflã în continuare alãturi de noi
în sprijinirea Societãåii Române de Chirurgie şi a chirurgiei
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româneşti, aşa cum este firesc.
Cu ocazia congresului a avut loc şi Adunarea Generalã a

SRC care şi-a ales noile structuri de conducere ale societãåii şi
ale revistei “Chirurgia”. În urma votului delegaåilor, preşedinte
ales pe perioada 2014-2016 a fost validat Domnul Prof. Dr.
Mircea Beuran, actualul şef al filialei Bucureşti a SRC. S-a 
discutat asupra unor modificãri în statutul SRC, netezindu-se o
serie de asperitãåi în dorinåa de a permite o mai bunã 
integrare a Societãåii în lumea chirurgicalã europeanã.
Modificãrile propuse au fost acceptate de Adunarea Generalã şi
au fost înregistrate conform reglementãrilor legale. Avem un
nou statut, actualizat, care va asigura premizele unor cooperãri
în cadru european. Revista “Chirurgia”, aflatã în categoria
CNCSIS A este indexatã şi cotatã ISI şi se înscrie ca publicaåie
oficialã a SRC, ARCE şi a Societãåii Române de
Microchirurgie. Vor urma paşi de fãcut în direcåia unei mai
bune cunoaşteri şi extinderi a revistei noastre în afara hotarelor
åãrii. La acest efort vor concura conducerea revistei
“Chirurgia”, conducerea SRC, având şi un sprijin confirmat

din partea Academiei de Ştiinåe Medicale, prin secåia de
chirurgie a acesteia.

Am convingerea cã scopul prezenåei noastre la Timişoara a
fost atins, prin strãdania tuturor – a organizatorilor şi a 
participanåilor. Închei spunând cã în viaåa chirurgului, mai
mult decât în oricare alta, conştiinåa şi priceperea sunt zilnic şi
la maximum solicitate. Sprijinul pentru aceasta responsabilitate
cotidianã se regãseşte în analiza lucidã a propriei experienåe
raportatã la cea a altora. Şansa de a fi lucid şi onest ne este
prilejuitã de dezbaterile organizate de cãtre societatea noastrã,
având şi suportul informaåiei oferite prin publicaåia sa
“Chirurgia”.

Încrezãtor în parcursul actual şi viitor al SRC,
mulåumesc pe aceastã cale tuturor celor devotaåi şi activi în
a susåine nobila noastrã asociaåie prin munca şi strãdania lor
de zi cu zi. Mulåumesc de asemenea sponsorilor congresului,
expozanåilor, partenerilor media şi firmei Ralcom pentru
felul în care au înåeles sã fie alãturi de noi în reuşita acestui
important eveniment chirurgical.



PROCES VERBAL
al Adunarii generale SRC

La Congresul Naţional de Chirurgie desfășurat în perioada 23 – 26 mai 2012, la Timișoara, a fost aleasă noua conducere
a SRC, conform art. 15 din Statutul SRC, Comitetul Director fiind compus din:

Președinte în exerciţiu: Prof. Dr. Eugen Brătucu

Președinte ales: Prof. Dr. Mircea Beuran

Vicepreședinţi:
1. Prof. Dr. Traian Pătrașcu
2. Prof. Dr. Dan Ungureanu
3. Prof. Dr. Ion Georgescu
4. Prof. Dr. Constantin Copotoiu
5. Prof. Dr. Ștefan Georgescu
6. Prof. Dr. Fulger Lazăr
7. Prof. Dr. Vasile Sârbu

Secretar general: Conf. Dr. Dan Straja

Secretari:  Prof. Dr. Adrian Maghiar
Dr.  Stelian Pantea
Dr. Viorel Scripcariu

Trezorier: Conf. Dr. Victor Strâmbu

Comisia de cenzori: Ec. Mariana Darlaiane
Șef lucrări Dr. Silviu Ciurea
Șef lucrări Dr. Cristian Iorga

Membri: 1. Prof. Dr. Traian Burcoș
2. Prof. Dr. Florian Popa
3. Prof. Dr. Irinel Popescu
4. Conf. Dr. Claudiu Turculeţ
5. Șef lucrări Dr. Victor Tomulescu
6. Dr. Cătălin Copăescu
7. Prof. Dr. Eugen Târcoveanu
8. Prof. Dr. Cornel Iancu
9. Prof. Dr. Dan Sabău
10. Dr. Cristian Dan
11. Prof. Dr. Constantin Ciuce
12. Prof. Dr. Nicolae Iordache
13. Dr. Dan Munteanu
14. Dr. Ciprian Duţă
15. Prof. Dr. Octavian Unc
16. Dr. Vasile Bud
17. Dr. Valeriu Surlin
18. Conf. Dr. Adrian Miron
19. Prof. Dr. Radu Palade
20. Prof. Dr. Dorin Mercuţ 


