Anexa
La Hot. Nr. .....................

JUDEȚUL ARGEȘ

Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România
Filiala Argeș

PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat între:
Județul Argeș, cu sediul în municipiul Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, reprezentat
prin domnul Florin Grigore TECĂU p.Președinte,
și
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România filiala Argeș, cu sediul în Pitești, Str. Garoafelor, Nr. 6, et. 1, numit în continuare
„OAMGMAMR filiala Argeș”, reprezentat prin doamna Estera AMBRUȘ – Președinte,
Având în vedere responsabilitățile complementare în ceea ce privește atribuțiile ce
revin părților semnatare ale acestui protocol în scopul asigurării unei stări bune de sănătate
în județul Argeș și a furnizării serviciilor medicale de calitate către populație
s-a convenit încheierea prezentului Protocol de Colaborare.
1. Principii de bază
1.1 Relațiile de colaborare dintre părți se întemeiază pe conceptele de transparență,
implicare, colaborare, competență, responsabilitate, respect reciproc și bună credință în
procesul de armonizare a intereselor lor specifice.
1.2 În procesul conlucrării, partenerii vor folosi mecanismele specifice de susținere a
dialogului.
1.3 Hotărârile rezultate din Protocolul de Colaborare se adoptă prin consens.
2. Scopul Protocolului
Scopul prezentului Protocol de colaborare, numit în continuare Protocol, îl constituie
crearea unui parteneriat eficient între autoritatea administrației publice județene, C.J. Argeș
și OAMGMAMR filiala Argeș.
3. Obiectivele Protocolului
Pentru realizarea scopului propus, obiectivele Protocolului constau în colaborarea
celor două instituții pentru:
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3.1 Inițierea de proiecte legislative și alte documente programatice care privesc
îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniul sănătății, predominant cel incident în nateria
exercitării profesiei de asistent medical (medicină comunitară, autonomia profesiei, comisii
de specialitate ale asistenților medicali, etc.).
3.2 Organizarea unor întâlniri și menținerea contactelor cu membri ai Comisiei de
Sănătate a C.J. Argeș, care să fie informați permanent atât cu privire la problemele specifice
profesiei de asistent medical cât și referitor la rolul organizației de reglementare în România
și în alte state UE.
3.3 Colaborare, prin punerea la dispoziție a unor spații, în condițiile legii, în vederea
înființării de centre teritoriale de informare pentru asistenții medicali argeșeni în toate
municipiile din județ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3.4 Identificarea de mecanisme de suport bugetar a pregătirii profesionale a
asistenților medicali, salariați ai instituțiilor sanitare publice, în conformitate cu prevederile
Codului Muncii.
3.5 Suport instituțional în vederea dezvoltării și Programelor de Asistență Medicală și
Specializare din cadrul UPIT.
3.6 Promovarea unei culturi colaborative privind starea de sănătate a populației la
nivel inter-sectorial, pe plan intern și extern, în cadrul parteneriatelor cu organizații/instituții
de profil.
3.7 Stimularea culturii antreprenoriale și a antreprenoriatului social în domeniul
îngrijirilor de sănătate, în vederea dezvoltării cetățeniei active și a creșterii gradului de
angajare.
3.8 Elaborarea de proiecte comune (campanii, evenimente, acțiuni) în scopul
consolidării statutului profesiei de asistent medical în câmpul profesiilor din sistemul
sanitar, al coeziunii grupului profesional, al creșterii calității pregătirii profesionale și al
rolului profesioniștilor în comunitate.
3.9 Colaborare în vederea realizării unui centru de resurse de asistență medicală cu
catalog online accesibil, în colaborare cu alte instituții de interes.
3.10 Colaborare în vederea asigurării infrastructurii necesare derulării cursurilor de
pregătire profesională, cât și a manifestărilor științifice, destinate asistenților asistenților
medicali argeșeni, în condițiile legii.
3.11 Derularea de proiecte comune specifice domeniilor de activitate ale partenerilor,
în condițiile stabilite de lege, cu finanțare din fonduri europene.
3.12 Realizarea anuală, în calitate de co-organizatori, a Conferinței Județene a
OAMGMAMR filiala Argeș „Zilele Asistentului Medical Argeșean”.
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3.13 Realizarea de schimburi de experiență utile și inovatoare în mediu intern și extern,
cu grad ridicat de competitivitate, naționale și europene pentru ralierea la practicile de lucru
europene.
3.14 Promovarea reciprocă a părților, prin mijloace de comunicare proprii (site, revistă,
broșuri, etc) a celor două instituții și acțiunilor derulate de acestea în scopul menținerii bunei
vizibilități în comunitate.
4. Responsabilitățile părților
Părțile semnatare convin asupra următoarelor:
4.1 Participarea la întâlniri, stabilite de comun acord de către organele de conducere ale
celor două instituții.
4.2 Afișarea pe site-urile proprii a link-urilor celor două instituții (www.oammrarges.ro; www.cjarges.ro).
4.3 Acordarea de sprijin OAMGMAMR filiala Argeș, în vederea realizării unor proiecte
agreate ori stabilite a fi derulate în comun.
4.4 Susținerea acțiunilor OAMGMAMR filiala Argeș care vizează creșterea calității
actului medical, a diversificării serviciilor de îngrijiri.
4.5 Responsabilitatea comunicării între cele două instituții revine reprezentanților legali.
5. Litigii
5.1 Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu prezentul Protocol, inclusiv referitor
la validitatea, interpretarea, executerea sau încetarea lui, se va soluționa, cu precădere, pe
cale amiabilă, care prevalează în raport cu alte soluții posibile.
6. Alte clauze
6.1 Nici una dintre părți nu are dreptul să inițieze activități sau acțiuni care implică și
resposabilități pentru cealaltă parte, fără acordul acesteia.
6.2 Prezentul protocol se modifică sau se completează numai cu acordul scris al
părților, prin acte adiționale.
6.3 Partea care are initiațiva amendării sau anulării prezentului protocol, notifică în
scris celeilalte părți propunerile de modificare, completare sau anulare.
7. Durata protocolului
Prezentul Protocol se încheie pe o durată de 1 an, începând cu data semnării sale de
către părți, cu posibilitatea prelungirii prin acte adiționale.
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8. Dispoziții finale
Prezentul protocol a fost încheiat și semnat în două exemplare cu valoare de original,
câte unul pentru fiecare parte.

Județul Argeș

Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România Filiala Argeș

p. Președinte,
Florin Grigore Tecău

Președinte,
Estera Ambruș

Director executiv,
Constantin Voicu

Aviz de legalitate
Director executiv,
Alisa Ciobanu
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