
 

 
 

ENTOG - EUROPEAN NETWORK OF TRAINEES IN OBSTETRICS 

AND   GYNAECOLOGY  http://entog.eu/ -este o organizație 

non-profit care adună  și reprezintă rezidenții  europeni 

cu  specialitatea obstetrică-ginecologie.  

A fost înființată în 1997 și are în prezent 32 de țări membre, printre care, încă din 2005 și România.  

Obiectivele principale  ale acestei organizații sunt atingerea celor mai înalte standarde de pregătire în 

obstetrică ginecologie pe durata rezidențiatului și, în consecință, îmbunătățirea calității asistenței 

medicale. 

În cadrul ENTOG este încurajat deasemnea   schimbul internațional și interacțiunea dintre rezidenții 

în formare  și omologii lor  europeni, pentru a asigura o pregătire omogenă a specialiștilor în 

domeniu  și pentru asigurarea unui standard de pregătire comparabil. 

Activitatea ENTOG se desfașoară în strânsă colaborare  cu EBCOG (European Board and College of 

Obstetrics and Gynaecology)  pentru stabilirea  criteriilor la care ar trebui să se conformeze centrele 

de formare specializate din fiecare stat membru. 

ENTOG  a colaborat in mod activ pentru elaborarea EBCOG-PACT- 

Project for achieving consensus in training, postgraduate training 

curriculum for obstetrics and gynaecology.  http://entog.eu/pact/ 

Comitetul executiv actual Entog pentru 2018-2019:  
 
Agnieszka Horała-Președinte,  Goknur Topçu- Secretar General,  
Martine Favero-Trezorier, Jure Klanjšček  - Webmaster, Vladimír 
Dvořák 
 

 

România în cadrul ENTOG 

România s-a alăturat familiei ENTOG în anul 2005, prin Asociația rezidentilor și tinerilor specialiști-

AGORA, odată cu prezentarea oficială o programului de formare românesc  în cadrul Consiliului 

ENTOG. 

AGORA adună până în prezent 160 de membri, medici rezidenți și tineri specialiști, cu aceeași 

preocupare de a obține o pregătire în domeniul de activitate, comparabilă cu standardul stabilit la 

nivel european.  

Din anul 2004 (un an anterior acceptării oficiale) și  până în prezent, la ultimul Consiliu ENTOG de la 

EBCOG Paris 2018, România a fost o prezență constantă având participanți activi în cadrul întrunirilor 

anuale și chiar membru în Comitetul Executiv ENTOG în perioada 2006-2008. 

În prezent, Asociația rezidenților și tinerilor specialiști din România, iși desfășoară activitatea în  

cadrul grupului Facebook -AGORA- https://www.facebook.com/groups/122721884473674/, si va fi 

http://entog.eu/
http://entog.eu/pact/
https://www.facebook.com/groups/122721884473674/


gazduita si de https://sogr.ro/rezidenti-og/, precum si de varianta corespunxatoare in limba engleza a 

site-ului. 

Adresa email de contact este  agora.obgin@gmail.com 

Echipa administrativă AGORA este formată din: 

Reprezentant national  ENTOG 

Dr. Adriana Ghelmene, medic rezident anul IV, București 

adriana.ghelmene@gmail.com 

Admin grup AGORA:  

Dr. Delia Irina Parvu, medic rezident anul III, București  

parvu.deliairina@gmail.com 

Dr. Raluca Costache, medic tânăr specialist, București,  reprezentant național ENTOG în perioada 

2014-2017 

ralukacostache@gmail.com 

Coordonator senior  

Șef de Lucrări Dr. Ilinca Gussi, București, membru în Comitetul Executiv ENTOG și secretar general în 

perioada 2006-2008 și membru SCTA – Scientific Comitte for Training and Assessment al EBCOG 

2007-2008 

Ne dorim ca echipa sa capete o adevarata reprezentare nationala, si etapa urmatoare o vom dedica 

acetui scop. 

Începând din toamna acestui an, ne bucurăm de susținerea Societății de Obstetrică și Ginecologie din 

România,  prin inițiativa Președintelui SOGR, Profesor Dr. Radu Vladareanu care a luat decizia 

salutară de a promova și de a facilita comunicarea în cadrul  Asociatiei  rezidenților si tinerilor 

specialisti in obstetrica si ginecologie-AGORA, si de a gazdui pe site-ul SOGR o pagina dedicata 

exclusiv medicilor rezidenti de obstetrica-ginecologie.  
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