
2014 este anul în care am preluat conducerea Societãåii
Române de Chirurgie æi a revistei „Chirurgia”. Eveniment
emoåional æi responsabil prin situaåia revistei care în urmã cu
câteva luni decãzuse din ISI la BDI.

Eram în aceastã perioadã în continuitatea preæedenåiei 
filialei Bucureæti a SRC æi cãutam sã reglez din cei 3 ani de
graåie care ni-i dãduse Thomson pentru a repoziåiona revista
în ISI.

Împreunã cu bordul revistei am analizat situaåia existentã –
am considerat cã este necesar sã punem câte 2 recenzori 
pentru fiecare articol, sã primim noi membrii marcanåi în
grupul editorial æi sã selectãm majoritatea articolelor din 
spectrul chirurgiei generale.

Am menåinut capitolul de istorie al chirurgiei din åarã prin
publicarea unor materiale despre maeætrii noætri.

În aceæti 2 ani au fost primite pentru analizã æi publicare
190 de articole (108 cu autori români æi 82 cu autori strãini).
Au fost retrase 18 articole.

Referitor la articolele publicate de autori români am 
încercat sã sprijin toate centrele universitare astfel încât sã 
nu existe suspiciunea existenåei unei preferinåe referitoare la
acestea.

Majoritatea articolelor provin din Centrul Universitar
Bucureæti (58), urmând în ordinea numãrului de lucrãri 
publicate Centrele Universitare: Cluj-Napoca, Sibiu, Iaæi,
Craiova, Tg. Mureæ, Timiæoara, Braæov, Oradea. Din alte oraæe
ale åãrii s-au primit puåine articole.

A crescut traficul Web pe site-ul revistei între 1878-2832
accesãri. Pentru anul 2014 indicele Hirsh calculat este 12.

Costurile privind susåinerea revistei „Chirurgia” au scãzut
în urma negocierilor cu editorul, cu 61,16%.

În aceeaæi perioadã au cãutat sã reorganizez Secretariatul
Societãåii prin implementarea unei aplicaåii informatice 
pentru gestionarea bazei de date, reducerea cheltuielilor 
generale ale Societãåii, atragerea de sponsori în Societate,
altele decât cele pentru desfãæurarea evenimentului anual, 
eficientizarea colectãrii cotizaåiilor anuale de la membrii
Societãåii.

Aæ sublinia organizarea Conferinåei Naåionale a SRC la
Palatul Parlamentului, în Bucureæti, octombrie 2015.

Cei 1400 de participanåi au avut ocazia sã participe la 
cursuri pre conferinåã, prezentãri libere, punerea la punct a
unor teme în cadrul meselor rotunde, sesiuni cu participare
internaåionalã, sesiuni de e-postere, înfiinåarea Societãåii de
Herniologie din România æi afilierea ei la Societatea
Europeanã.

În încheiere aæ invita pe toåi chirurgii din åarã sã se 
alinieze la susåinerea Societãåii Naåionale, la susåinerea revistei
„Chirurgia” æi la urmãrirea pe net a æedinåelor Filialei
Bucureæti a SRC.

Cred cã am sã vã spun æi un regret din aceastã perioadã, dar
poate îl vom rezolva împreunã..... nereuæita publicãrii în 
variantã electronicã a Revistei „Chirurgia” în limba românã.
Sã realizãm acest lucru în 2016.
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La capete de drum....,

Prof. Dr. Mircea Beuran


