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COMUNICAT 

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA  
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 

CRAIOVA 5- 8 octombrie 2016 
 

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI  
 
 Stimați colegi,  
 
 În perioada  5-8 octombrie 2016 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a 
Asociaților, concomitent cu Congresul Asociației. 
 
 Pe ordinea de zi se vor afla, printre altele, aprobarea  noului Statut al Asociației 
și numirea membrilor noului Consiliu Director.   

Sub acest din urmă aspect, vă reamintim faptul că în Adunarea Generală a 
Asociaților, care a avut loc în data de 6 mai 2016, la Sighișoara, s-a hotărât  formarea 
Consiliului Director din 5-7 membrii. 

 
Potrivit Actului constitutiv al Asociației, alegerea membrilor Consiliului Director se 

face prin vot secret, dintre persoanele care-și manifestă intenția de a participa la 
conducerea Asociației sau dintre persoanele propuse/susținute de alți membrii și care și 
dat  acordul în prealabil.  

 
Mandatul noului Consiliu Director este de trei ani . 
 
Potrivit structurii organizatorice a Consiliului Director, actualul Președinte Elect- 

doamna prof. dr. Cătălina Tudose -va deveni Președinte, actualul Președinte- domnul 
Prof. dr. Aurel Nireștean -va ocupa funcția de membru în Consiliu Director.  

Din Consiliul Director face parte, de drept și o persoană desemnată de Asociația 
Medicilor  Rezidenților în Psihiatrie din România . 

 
Funcțiile vacante, care urmează să fie ocupate în Consiliul Director, dintre 

membrii Asociației, sunt , 
- Președinte Elect, care va îndeplini și funcția de vicepreședinte; 
- Secretar general; 
- Două funcții de membrii, cu puteri depline de decizie, dar fără atribuții de 

reprezentare.  
 

 Membrii interesați să-și prezinte candidatura pentru ocuparea funcțiilor 
vacante, sunt rugați ca, alături de disponibilitatea de a participa la conducerea 
asociației, să transmită liniile directoare în care consideră că Asociația ar trebui 
să se formeze și să se restructureze și eventualele modalități de implementare a 
oricăror programe care să ducă la creșterea eficienței Asociației pentru realizarea 
scopului pentru care a fost creată. 



 

                                         

2 | P a g i n a  

 

Candidatura se va transmite prin e-mail pe adreasa secretariat.arpp@gmail.com  
până la data de 1 septembrie 2016. 
 

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să prezinte programe proprii în susținerea 
candidaturilor, facem cunoscut faptul că, până în prezent, s-au identificat direcții de 
dezvoltare pentru, 
 

- realizarea unor module  de integrare a psihiatriei in practica medicală generală și 
de creșterii acurateții interdisciplinarității; 

- stabilirea problemelor prioritare cu care se confruntă  practicianului in psihiatrie 
(psihiatrul practician) și găsirea unor modalități de rezolvare/ameliorare pentru 
stabilirea unui cadru de normalitate raportat la standarde recunoscute; 

- elaborarea unui proiect de act normativ care să reglementeze  Statutul de 
psihoterapeut al medicului psihiatru; 

- crearea unui sistem de formare profesionala continua prin Asociație; 
- implementarea unor programe specifice pentru specialisti la inceput de cariera 

(facilitarea rezolvării problemelor de integrare, pentru găsirea unui loc de munca, 
perspective de specializare); 

- Obtinerea statutului de Psihiatru European -semnificatii si perspective. 
 

Recent, s-au primit propuneri punctuale din partea unor membrii ai Asociației  
pentru modificarea sau stabilirea unui cadru legislativ care să includă,  

 
-Modificarea listei de diagnostic pentru Spitalizarea de Zi, ținînd seama de faptul că 

practic, orice suferinţă poate necesita spitalizare continuă sau de zi, în funcţie de stadiul 
evolutiv; 

-Reglementarea separată a Spitalizării de Zi în Psihiatrie; 
-Elaborarea unor protocoale terapeutice de calitate pentru toate medicamentele 

psihotrope. 
 Lista cu direcțiile de dezvoltare și a propunerilor punctuale nu este exhaustivă și 
considerăm că ar fi un beneficiu pentru asociație ca aceata să fie completată cu  orice 
alte propuneri noi.  
 
Reiterăm invitație transmisă tuturor membrilor prin Comunicatul Consiliului 
Director din data de 26 mai 2016, cu privire la transmiterea propriilor puncte de 
vedere  și propuneri  pentru realizarea unor proiecte și strategii care să atragă 
interesul asociaților și să fie de actualitate și benefice pentru aceștia, în tot ceea 
ce privește cadrul organizatorc și  funcțional . 
 
 
  PREȘEDINTE 
            Prof. Dr. Aurel Nireștean  
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