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 Asociația Moașelor din România (AMșR) este organizația 
națională profesională ce reprezintă moașele și profesia de 
moașă din România. 

 

 AMșR are misiunea de a susține dezvoltarea profesiei prin 
promovarea rolului esențial al moașei în sănătatea 
reproducerii, a nașterii naturale, sănătății nou-născutului și 
familiei, prin propuneri de modificare a cadrului legisltiv al 
profesiei în România. 

   

 



 Asociatia Moașelor din România (AMșR) susține creșterea 
competențelor profesionale ale moașelor prin organizarea de 
traininguri profesionale, conferințe, simpozioane, schimburi 
de experiență.  

 

 De asemenea, AMșR își propune să vină  în sprijinul femeilor 
cu probleme sociale prin implicarea moașelor în activități 
comunitare. 



 Conferința Rolul Moașei în sistemul de sănătate din România  
își propune să abordeze subiecte legate de cadrul legislativ în 
care își desfășoară activitatea moașele în România, educația 
moașelor și rolul lor în comunitate, nevoia de educație și 
îngrijire pe care o pot acorda femeilor însărcinate. 

 

 La eveniment vor participa vorbitori din țară și din străinatate, 
specialiști în ingrijirea femeii însărcinate și experți în 
modalități de asistare la naștere și în acordarea îngrijirilor 
specifice lăuzei și nou-născutului. 

 
 



Evenimentul se adresează unor categorii de public divers, prin 
temele pe care le abordează: 

 

 Oficialități: Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, 
Facultățile de Moașe, OAMGMAMR, Casa de Asigurări de 
Sănătate 

 

 Organizații locale și internaționale: OMS (Organizația 
Mondială a Sănătății), Colegiul Medicilor din România, 
Asociația SAMAS (Sănătate pentru Mame și Sugari), Societatea 
Națională de Medicină de Familie 

 

 



 Specialiști: moașe, medici obstetrică-ginecologie, medici 
neonatologi, asistente medicale, medici de familie și alte 
specialități 

 

 Public larg, persoane interesate de nașterea cu moașă 

 

 Companii și organizații interesate de activitatea moașei  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 Maria Șerban 

Consul Onorific Calgary, Canada 

Ambasador AmșR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
"La sage femme n'est pas un homme 

 comme les autres" 

 

 
 

 

 

 Maï Le Dû, 

Moașă-profesor, doctor în sociologie 

École de Sages-Femmes CHRU Tours, Franța  

 

 



 
 
 
 

 
 

 Martina Gisin  
Chief Midwife,  
Basel University Hospital, Switzerland 

 
 
 
 
 

 Prof. Dr. Irene Hösli 
Head of Obstetrics and Gynecology, 
Basel University Hospital, Switzerland 
 
 
 



 

“Moașa în România - o utopie?” 

 

 

 

 
 

 

 

 Vania Limban  

Moașă Independentă, 

Asociația Moașelor din România 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Ilenuța Aglițoiu  

Moașă, Educator perinatal SAMAS,  

Asociația Moașelor din România 

 
“Cadrul legislativ al reglementării exercitării  
profesiei de moașă în România:  
în sprijinul sau împotriva ei? (analiză)” 
 



 

 

 

 
 

 Nicoleta Ioniță 
Moașă, Franța  

 Andreea Dascălu 
Studentă Facultatea de Moașe 
Carol Davila București, 
Asociația Moașelor din România 



 

“Moașa – soluția pentru creșterea  

accesului mamelor la educație, îngrijire  

și servicii perinatale” 

 

 

 

 

 

 
 Ana Măiță 

Purtător de Cuvânt SAMAS, România 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Programul conferinței Rolul Moașei în Sistemul de Sănătate 

din România va cuprinde prelegeri și module de training 
dedicate specialiștilor, dar și evenimente pentru publicul larg. 

 

 

 

 Agenda conferinței:  

 
 



 11:00 – 12:00 Conferință de presă  

 

 13:00 – 14:00 Deschidere Conferință AMsR   

Grup de lucru AMșR 

Decernare diplome onorifice: D-na Maria Șerban - Ambasador 
AMșR și D-na Aurelia Cotorobai – Președinte Onorific AMșR 

 

 Legislație & Educație Moașe  

Ilenuța Aglițoiu - „Cadrul legislativ al reglementarii exercitarii 
profesiei de moasa in Romania: in sprijinul sau impotriva ei? 
(analiza)”  

Andreea Dascălu – Prezentare  

Vania Limban - „Moașa în România - o utopie?” 

 

 

 



 

 14:00 – 15:00 Panel de discuții – Ministerul Sănătății Publice, 
Ministerul Educației Naționale, Facultăți Moașe, AMșR, Casa 
de Asigurări de Sănătate, Maï Le Dû (Franța) 

 

 15:00 -15:30 Întrebări participanți 

 

 15:30 – 16:00 Pauză de cafea 

 

 

 



 
 16:30 – 19:00 Workshop “Îngrijiri de bază pentru nou născut“ 

 

Un program de training elaborat de Academia Americană de 
Pediatrie, conceput într-un format teoretic și practic, ce oferă 
cunoștințe si exerciții practice despre modul in care pot fi 
abordate problemele de ordin medical, ce apar in primele ore 
de viata ale nou-nascutului 

 

 20:00 Cină festivă 

 

 

 



 10:00 – 11:00 

 Deschidere: Maria Șerban Ambasador AMșR 

 Practica moașei  

o  Prezentare Elveția –  Dr. Irene Hosli  

o  Prezentare Elveția –  Martina Gisin 

o  Prezentare Franța -  Maï Le Dû 

o  Prezentare SAMAS – Ana Măiță 

 

    

  11:15 -11:30 Întrebări participanți 

  11:30-12:00  Prezentare sponsor principal 

  12:00 – 13:00 Pauză de masă 

 

 



 

 13:00 – 14:30 Panel de discuții: Cancelaria Prezidențială, 
Asociația Medicilor de Familie, Asociația SAMAS, moașe și 
medici din Elveția, Franța 

 

 14:30-15:00  Întrebări participanți 

 

 15:00 – 15:30 Pauză de cafea 

 

 15:30-16:00  Premiere Concurs de Postere 

                         Memento: Nicoleta Ioniță 

 16:00-16:30  Prezentare Sponsor 

 16:30 – 18:30 Adunarea Generală AMșR - Alegeri  

 

 

 



 Deschidere: Presedinte AMșR 

 

Educație Gravide & Mame 

 10:30–11:00 Somnul bebelușului și al copilului mic – 
Somnolog 

 11:00-11:30 Sănătatea perineului – Active Center 

 11:30-12:00 Purtarea bebelușului – Hip Hip 

 

Nașterea cu moașă. Noi abordări în educația perinatală prin 
prisma social media, conferințe, caravane  

 12:00-13:30 Panel de discuții: ISIS, Medicover, Naște Natural, 
Totul despre Mame   

 13:30-14:00 Tombolă 

 14:00-14:30 Închidere conferință 

 

 



 Categoria I (participare toate cele trei zile):  

 

 Membrii AMșR: participare gratuită  

 Alte categorii: 150 lei  

 Studenți, rezidenți: 80 lei 

 

 Categoria a II-a(participare ziua de 13 mai):  

 

 Toate categoriile de public: 50 lei  

 



 Pentru mai multe detalii despre conferință accesați:  

 

Conferinta I nationala a Asociatiei Moaselor din Romania cu 
participare internationala "Rolul moasei in sistemul de sanatate 
din Romania", 11-13 mai 2017, Bucuresti  

 

 Pentru inscriere conferință accesați:  

 

Formular inscriere Conferinta I a AMsR 
 

 Pentru înscriere în Asociația Moașelor din România accesați: 

 

Formular inscriere in Asociatia Moaselor din Romania 
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Pentru alte detalii vă rugăm să contactați: 

 

Dana Doneanu 

contact@asociatiamoaselor.org 

+40 723 193 881 

www.asociatiamoaselor.org 

 

Mihaela Mureșanu 

mihaela.muresanu@cred.ro    

+ 40 751 078 152 

www.cred.ro 
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