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Raport de activitate al Asociației Științifice a Studenților Mediciniști 

Brașoveni aferent anului 2019 

 
 În decursul anului 2019, Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni a 

desfășurat diverse activități destinate atât studenților la Medicină, cât și comunității brașovene. 

Activitatea noastră se împarte pe 3 direcții: 

 

I. Campanii de informare publică 

 

1. Micii Sanitari – susținerea de lecții de anatomie, fiziologie, igienă, alimentație 

sănătoasă elevilor claselor II – IV și testarea cunoștiințelor dobândite prin 

organizarea unui concurs la nivel local și național. În fiecare an ne mândrim cu 

locuri pe podium la etapa națională. 

2. Donează sânge, Fii erou! – campanie de donare de sânge, strânge la fiecare ediție 

aproximativ 600 de donatori 

3. Sănătate mintală – abordează subiecte precum tulburările psihice și stigmatizarea 

persoanelor bolnave de către societate 

4. Anti-TB – campanie ce prezintă populației noțiuni elementare despre tuberculoză 

și prevenția ei 

5. World Diabetes Day – celebrează Ziua Mondială a Diabetului printr-o campanie 

de informare publică cu privire la ce este diabetul, factorii de risc și prevenirea 

acestuia 

6. Mr&Mrs Breastestis – promovează în rândul populației generale testele de 

screening existente pentru depistarea cancerul organelor sexuale feminine și 

masculine 

7. Răspândește vorba, nu virusul! – are ca scop înlăturarea stigmatului cu privire la 

persoanele seropozitive și promovarea metodelor de prevenire a infectării cu HIV 

8. Orphanage Initiative Romania – campanie desfășurată în orfelinate prin 

intermediul căreia aducem bucurie copiilor atât prin bunuri materiale, cât și prin 

atenție și afecțiune 

9. Be my eyes! – organizată prin intermediul Centrului Oamenilor Nevăzători și are 

ca scop realizarea de activități diverse cu persoanele nevăzătoare 

10. Cercul de bioetică – campanie ce are în prim plan promovarea drepturilor 

pacientului 

11. Sport pentru Sănătate – are ca scop promovarea mișcării prin intermediul 

organizării unor activități sportive atât în aer liber, cât și în săli de sport 
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Publicul acestor campanii depășește un număr de 10.000 de persoane! 

 

II. Activități destinate studenților la Medicină: 

 

1. TransMed – program național de schimburi interuniversitare desfășurat pe 

parcursul a 7 zile  

2. Mobilități SCOPE/SCORE – mobilități internaționale pentru desfășurarea practicii 

de vară. Studenții noștri și-au desfășurat practica în țări precum Grecia, Italia, 

Turcia, Portugalia, Mexic și am găzduit pe parcursul verii 20 de studenți 

mediciniști internaționali cărora le-am facilitat desfășurarea practicii de vară în 

spitalele din Brașov 

3. Tutori pentru noua generație – program de tutoriat pentru boboci prin care fiecare 

grupă de studenți are 2 tutori care îi ghidează și le răspunde la toate întrebările pe 

parcursul primului an  

4. Disaster Medicine – activitate organizată în parteneriat cu ISJ Brașov care are ca 

scop inițierea studenților la medicină în managerierea unei situții de criză 

provocată de un accident sau de dezastre naturale 

5. MediBal – organizarea Balului Bobocilor Mediciniști, un eveniment prin care 

bobocii sunt protagoniștii unei povești, socializează și se împrietenesc 

  

III. Activități nou implementate: 

 

1. Orientation Days 1.0 for Medical Students – a constat în activități destinate 

bobocilor mediciniști precum: treasure hunt, cunoașterea corpurilor facultății, 

training-uri, etc desfășurate în decurs de 2 zile. Pentru bobocii mediciniști am 

elaborat și un Ghid al bobocului medicinist 

2. Campania “ Eu mă vaccinez!” – organizată în parteneriat cu doamna Conf. dr. 

med. Oana Falup-Pecurariu și a constat în prezentări despre gripă și vaccinarea 

antigripală la clasele de liceu 

3. KronEd – manifestare științifică realizată cu sprijinul cadrelor didactice ale 

Facultății de Medicină și a Universității Transilvania din Brașov care a constat în 

conferințe și keynote-uri de orientare în carieră, workshop-uri specializate 

chirurgicale și non-chirurgicale și prezentări de cazuri clinic și lucrări științifice 

 

Echipa de PR&Grafică a dezvoltat actualul site al organizației, www.assmbv.org și a 

susținut toate activitățile organizației prin realizarea materialelor grafice tipărite sau folosite în 

mediul online. 

Divizia de Training a contribuit la dezvoltarea organizației prin intermediul training-urilor 

de dezvoltare a soft skill-urilor susținute pe parcursul anului. 
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Întregul Consiliu Director a contribuit permanent la respectarea îndatoririlor legale ale 

organizației. 

 

 

Președinte al Asociației Științifice a Studenților Mediciniști Brașoveni 

Dinuță Maria Alexandra 
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