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1. Constituire
"Consiliul European al Ordinelor Asistenților Medicali (al cărui acronim
este
"FEPI") a fost înființat în 2004 la inițiativa "Federazione Nazionale"
Collegi IPASVI "de la"

Nursing and Midwifery Council", de la "
An bord Altranais "și de la
« Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermeria de España ».
În timpul Adunării Generale din 7 decembrie 2015, s-a decis în unanimitate
schimbarea denumirii organizației. Acum ar fi numit drept Consiliul European al
Asistenților Medicali
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(European Nursing Council), iar inițialele adoptate ar fi ENC. Cu
această ocazie, și-a revizuit statutele după cum urmează:

2. Obiectul
2.1. Obiectivul primar al ENC este promovarea și sprijinirea agendei
de siguranță a pacienților în cadrul profesiei de asistent medical din
Europa, inclusiv prin cooperarea privind:
•
•

Standardele de reglementare a asistentului medical
Practicarea profesiei de asistent medical

Pentru a tinde spre un/o asistent/ă medical/ă capabil/ă să răspundă pe
deplin la nevoile Uniunii Europene în materie de sănătate.
2.2. ENC urmărește scopurile non-lucrative de utilitate internațională
după cum urmează:
•

Sprijinirea inițiativelor umanitare, de solidaritate și de
cooperare în domeniul social și de sănătate;

•

Promovarea în mod activ a Codului european de etică și de
deontologie al profesiei de asistent medical și asigurarea
dezvoltării acestuia ;

• Promovarea perfecționării și a calității îngrijirilor medicale;
• Vizarea întăririi statutului social și juridic al profesiei de asistent medical și al
personalului medical;
• Comunicarea elementelor conceptuale care constituie profesia de asistent
medical și determinarea excelenței practicii profesionale;
• Apărarea comunității prin dezvoltarea și coordonarea normelor profesionale ale
învățământului și exercitării profesiei de asistent medical în întreaga Europă;
• Organizarea de inițiative de educație, de formare și perfecționare pentru
îmbunătățirea culturii și cercetării în domeniul asistenței medicale;
• Promovarea colaborării și schimbului de bune practici între ordinele europene
ale profesiei de asistent medical și ordinele aceleiași profesii la nivel
internațional;
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• Promovarea interacțiunii și cooperării dintre Membrii săi, precum și dezbaterea
științifică și schimbul de informații și de experiențe;
• Susținerea membrilor săi în cadrul promovării profesiei de asistent medical în
propriile lor țări;
• Promovarea coordonării activităților Membrilor, respectând în același timp
autonomia acestora;
• Promovarea acreditării personalului medical în Europa

« European Nursing Accreditation Centre »).
2.3. Obiectivele ENC vor fi sprijinite de următoarele activități:
• Stabilirea de sinergii, de relații și de contacte durabile între Membri;
• Stabilirea de relații și de contacte durabile cu organismele politice și administrative
ale Uniunii Europene și organizațiile naționale și internaționale pertinente în domeniul
social și al îngrijirilor medicale;
•

Comunicarea

informațiilor,

propunerilelor

de

proiect,

rezultatelor

studiilor,

cercetărilor etc. privind problemele umanitare și în domeniul social și privind îngrijirile
medicale, precum și problemele specifice domeniului îngrijirilor medicale;
• Organizarea periodică a conferințelor, seminariilor și întâlnirilor privind obiectivele
ENC;
• Crearea de ziare sau reviste pentru a comunica Membrilor informații științifice;
• Participarea la sau crearea altor persoane juridice necesare pentru atingerea
obiectivelor ENC.
3. Sediul social
Sediul asociației este stabilit în aglomerarea din Bruxelles, iar în prezent la B-1000
Bruxelles, Coudenberg, 70. Sediul poate fi transferat în oricare alt loc din
aglomerarea de la Bruxelles prin simpla decizie a Biroului Executiv.
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4. Durata
ENC este constituită pe o perioadă nedeterminată și va putea fi dizolvată în orice
moment.

5. Admiteri
5.1. Orice Ordin al profesiei de asistent medical situat în Europa este eligibil pentru a
deveni Membru al ENC. ENC este constituită din "Membri" și "Membri Asociați", care
sunt organizații care nu au statut de Ordin al profesiei de asistent medical în Europa.

5.2. Cererea de aderare în calitate de Membru (și pentru toate categoriile de membri)
al asociației trebuie să fie prezentată de Președinte sau de reprezentantul legal al
Consiliului, al Asociației sau Organizației candidate la funcția de Președinte al
Asociației sau Organizației candidate la funcția de Președinte al Adunării Generale a
ENC.
5.3. Această cerere trebuie să fie însoțită de o copie a statutului Consiliului sau a
Organizației candidate, precum și de orice altă reglementare, regulă de procedură,
cod etic sau deontologic și de toate datele referitoare la numărul și tipologia
asistenților medicali înregistrați la care se face referire, în ultima zi a lunii care
precedă cererea.
5.4. Pe lângă dispozițiile prevăzute în prezentul articol, inclusiv plata cotizațiilor
respective, admiterea la ENC este subordonată respectării următoarelor criterii:
Statutele, Regulile sau orice alt document care definește Consiliul, Asociația sau
Organizația care dorește să devină un Membru trebuie să fie conforme cu obiectivele
ENC.
5.5. Decizia finală privind admiterea unui nou Membru este luată de Adunarea
Generală a ENC.
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6. Demisii-Radieri
6.1. Atunci când un Consiliu, o Asociație sau o Organizație membră completă a ENC
este în curs de dizolvare sau a luat decizia de a se retrage din ENC, va trebui să
notifice oficial în scris Președintelui Adunării Generale a ENC, nu mai târziu de la data
de 30 septembrie a acelui an. Cererile de demisie sunt deliberate de Biroul Executiv
al ENC.
6.2. Dacă cererea de demisie nu a fost făcută în scris Consiliului înainte de 30
septembrie, contribuția va fi datorată pentru anul următor.
6.3. Un Membru poate fi expulzat din ENC în următoarele cazuri:
• Din cauza măsurilor luate, care sunt considerate necunoscute sau care contravin
dispozițiilor Statutelor și / sau obiectivelor ENC;
• Datorită neachitării cotizației anuale datorate.
7. Responsabilitățile și Obligațiile Membrilor
7.1. Toți Membrii vor respecta dispozițiile și regulile
Statutelor ENC și vor contribui la realizarea obiectivelor lor.
7.2. Toți Membrii vor informa Biroul Executiv al ENC despre orice schimbare a
Statutelor sau a Codului etic și / sau deontologic, precum și despre orice schimbare a
Președintelui sau Reprezentantului legal.
7.3. Toți Membrii își vor plăti
de Adunarea Generală.
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7.4. Cotizațiile Membrilor fac anual obiectul unei decizii a Adunării Generale, la
propunerea Biroului Executiv.
7.5. Orice organizație care trebuie să facă față circumstanțelor excepționale poate
solicita Adunării Generale să acorde plăți eșalonate, precum și alte excepții sau
condiții mai avantajoase.

8. Resurse

Resursele ENC sunt constituie din:

• Cotizațiile anuale, care sunt propuse de Biroul Executiv și votate de Adunarea
Generală
• Contribuțiile organismelor private și publice ale persoanelor fizice sau persoanelor
juridice, fără ca acestea să afecteze independența.
• Orice alt mijloc hotărât de Biroul Executiv.
9. Adunarea Generală

9.1. Adunarea Generală este compusă din reprezentanții legali ai tuturor tipurilor de
Membri. "Membrii Asociați", la rândul lor, nu au drept de vot.
9.2. Adunarea Generală este organul suveran al Organizației și, ca atare, dispune de
toate puterile. Aceste puteri includ dreptul la:
▪ Modificarea Statutelor;
▪ Definirea Obiectivelor și a Politicii generale a ENC;
▪ Numirea noilor Membri și votarea excluderii unui Membru;
▪ Numirea sau destituirea sau Membrul Biroului Executiv;
▪Aprobarea în mod anual a situației conturilor și bugetului
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▪Concedierea adminsitratorilor, Membrilor Comitetului și, în cazul dizolvării voluntare,
lichidatorii;
▪ Stabilirea cotizației anuale a Membrilor;
▪ Declararea dizolvării voluntare a Asociației sau transformarea acesteia într-o
societate cu scopuri sociale.
9.3. Adunarea Generală este prezidată de Președintele Biroului Executiv care, ca
atare, este și Președinte al ENC și, în caz de absență sau impediment, de către unul
dintre Vicepreședinți.
9.4. Adunarea Generală ordinară se întrunește o dată pe an, cel puțin, în orice
moment, când Biroul Executiv poate considera necesar (Adunare generală
extraordinară), sau atunci când 50 (cincizeci) la sută din Membrii săi plus unu
consideră necesar. Modalitățile practice ale Adunării Generale vor fi acoperite de
ordinele permanente ale asociației.
9.5. Deciziile Adunării Generale vor fi luate cu majoritate simplă, cu excepții pentru
probleme referitoare la:
a) dizolvarea Consiliului;
b) revizuirea Statutelor;
c) revizuirea Codului european de etică și de deontologie a profesiei de asistent
medical;
d) toate problemele pe care Biroul Executiv le consideră foarte importante;
Pentru toate punctele de la Articolul 9.5, este necesară o majoritate de două treimi.
9.6. În timpul unei Adunări Generale, distribuirea echitabilă a vocilor într-un vot
conferă un caracter decisiv vocii Președintelui.
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9.7. Votarea prin intermediul procurii și pe cale electronică este autorizată. Procedura
aplicabilă va fi precizată în Ordinele permanente ale ENC.
9.8. Toți Membrii își desemnează delegații în conformitate cu propriile reguli. Fiecare
Membru este obligat să comunice orice substituire și / sau confirmare
9.9. Experții, consilierii și alte persoane invitate de Biroul Executiv sunt autorizate să
asiste la întrunirile Adunării Generale, fără drept de vot. Interpreții și traducătorii pot,
de asemenea, să asiste la reuniuni numai în scopul îndeplinirii funcțiilor de traducere.
9.10. Cvorumul Membrilor prezenți sau reprezentați prin împuterniciri necesar pentru
desfășurarea unei Adunări Generale este de 50% din Membrii părții întregi, plus unu.
9.11. În ceea ce privește alegerile Membrilor Biroului Executiv, sistemul care va fi
utilizat va fi acela al majorității absolute și al votului cu buletin secret al membrilor
prezenți.

10. Biroul Executiv

10.1. Biroul Executiv:
• este organul de gestiune al ENC; are toate puterile de executare care îi permit să
atingă obiectivele determinate de Adunarea Generală;
• identifică resursele umane și materiale necesare pentru atingerea obiectivelor și
buna funcționare a ENC;
• prezintă un raport al activităților sale la fiecare Adunare
Generale;
• pregătește bilanțurile și rapoartele aferente;
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• poate delega anumite puterii prin Adunarea Generală pentru anumite chestiuni.
10.2. Biroul Executiv este format din Președinte (ales în mod direct) și patru (4)
Membri aleși de Adunarea Generală, mandatul lor are un termen de patru (4) ani și
aceștia pot fi realeși.
10.3. În momentul votului în cadrul Biroului Executiv, o repartizare echitabilă a
voturilor conferă un caracter decisiv vocii Președintelui.
10.4. Biroul Executiv numește dintre Membrii săi un Vicepreședinte, un Trezorier și un
Secretar General. În caz de impediment din partea Președintelui, funcțiile sale sunt
asigurate de Vicepreședinte.
12. Exercițiul financiar

11.1. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a
fiecărui an. Bugetul trebuie întocmit cu cel puțin două luni înainte de încheierea
exercițiului financiar precedent și trebuie aprobat de Adunarea generală la ultima sa
reuniune din anul anterior celui la care se raportează. Dacă un nou exercițiu financiar
începe înainte ca bugetul corespunzător să fi fost aprobat, bugetul din exercițiul
precedent va fi prelungit în mod automat până când noul buget este aprobat, dar
adaptând intrările în conformitate cu dispozițiile aplicabile în materie de probleme
sociale și altele.
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11.2. Toate contribuțiile voluntare și extraordinare făcute de orice
Membru vor fi imputate și consemnate în fiecare dintre rapoartele
financiare ale ENC.

12. Dizolvarea

În cazul dizolvării ENC, toate activele reziduale vor fi utilizate în scopuri
conforme cu obiectivele ENC.
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