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Evenimente EMC

Membri ai filialei Iaşi au participat în 2012 la cursuri finanţate prin fonduri europene, 

organizate de Liga de sănătate Mintală, Ministerul Sănătății, Edumed, Fundația CRED, 

Centrul Român de Iniţiative, UMF Iași 

De asemenea, membrii filialei au fost prezenți la:

- cursurile organizate de OAMGMAMR naţional, în cadrul proiectului finanţat din fonduri 

europene cu tema „Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar –

O șansă pentru viitor!”;

- cursurile de tutoriat prin proiectul naţional ”Program transnaţional de îmbunătățire a 

stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea

tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”;

- programul EMP Nurse - Dezvoltarea profesionalizării asistenților medicali prin formarea

mentorilor, organizat de UMF Iași. Implicarea asistenților medicali în această activitate a 

presupus actualizarea cunoștințelor medicale în cadrul nursingului bazat pe dovezi, 

dobândirea de abilități noi de comunicare și formare, leadership;

- Programul pilot de practică de vară prin mentorat organizat de UMF Iași. 
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În 2012 Filiala OAMGMAMR Iaşi a colaborat la organizarea  unor evenimente EMC, cu:

Compania KRKA

Universitatea Apollonia

BOIRON & FARMEXPERT

PHARMA BUSINESS SOLUTIONS

HUSTON PHARMA

IPSEN PHARMA

RECKITT BENKISER

HOSPICE Casa Speranței

SECOM

DACIA PLANT

UMF IAȘI
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reavizări

Înregistrare/exercitarea profesiei

Din 2012, membrii Filialei Iași se pot înscrie on line la cursurile de EMC organizate de 

filială. Pe site-ul www.oamr-iasi.ro sunt afișate, la secțiunea Educație din meniul 

din stânga, evenimentele lunare organizate de filială. În cazul cursurilor sunt 

precizate titlul, numele lectorului, data și locul de desfășurare, numărul de credite 

EMC. 

A crescut cu peste 30% numărul membrilor care verifică on-line numărul de credite și, de 

asemenea, a membrilor filialei care se înregistrează on-line la cursurile filialei. 

http://www.oamr-iasi.ro/
http://www.oamr-iasi.ro/
http://www.oamr-iasi.ro/


Acțiuni privind reglementarea profesiei:

- Demersuri pentru recunoașterea examenului de grad principal pentru membrii 

care au absolvit studii superioare de specialitate și care au susținut și promovat 

examenul de grad principal în perioada 1990-1993; totodată s-au întreprins 

demersuri și pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru recunoașterea 

gradului principal;

- Demersuri pentru acordarea de derogare membrilor asistenți medicali generaliști 

care îndeplinesc condiția de vechime de 5 ani pentru înscrierea la examenul de 

grad principal, vechime obținută în specialități precum laborator, radiologie, 

nutriție și dietetică etc.;

- Demersuri pentru stoparea exercitării ilegale a profesiei în calitate de persoană 

fizică autorizată;

- Nominalizarea și participarea reprezentanților  filialei în comisiile de certificare 

profesională a cursanților școlilor postliceale sanitare;

- Nominalizarea reprezentanților  filialei în consiliile de administrație ale unităților 

sanitare;
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- Solicitarea modificării programului național de gestionare a bazei de date on-line 

prin introducerea criteriului de selecție “viză” în categoria Statistici;

- Amendamente privitoare la Proiectul Biroului Executiv de stabilire a procedurilor de 

transfer a membrilor între filiale dar și la Regulamentul electoral;

- Desemnarea de observatori în comisiile de organizare și desfășurare a concursului 

pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri;

- Clarificarea apartenenței asistenților medicali licențiați în balneofiziokinetoterapie și 

recuperare medicală la OAMGMAMR;

- Amendamente la Proiectul privind înființarea, organizarea și funcționarea 

cabinetelor de îngrijiri de sănătate;
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Alte activităţi:

- Filiala Iaşi a lansat Proiectul Rețeaua 

Formatorilor Iași, care a avut drept scop 

punerea în contact a formatorilor Filialei 

Iași, crearea unui spațiu virtual, unde 

aceștia să poată posta atât propriile 

lucrări cât și noutăți în domeniul 

pedagogiei, metodelor și tehnicilor de 

predare, noutăți din domeniul îngrijirilor 

etc. 

Între 9-14 iulie, în cadrul Școlii de vară a 

formatorilor, participanții la proiect “s-

au întâlnit” on-line și s-au prezentat, au 

postat materiale de curs, au schimbat 

opinii. 

Prima întâlnire a acestora a avut loc pe 14 

iulie. 

Proiectul se va derula și în 2013.  
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În 2012 au fost organizate 5 ședințe în care au fost convocați membrii Consiliului 

Județean și reprezentanții spitalelor. Proiecte și informații importante discutate în cadrul 

acestor ședințe:

- Norme de acreditare a furnizorilor de EMC;

- Proiectul privind Normele de practică independentă;

- Protocolul de colaborare cu Asociația bolnavilor de cancer din România și alianța 

pacienților cronici de România;

- Proiect de lege de aprobare a Ordonanței 144/2008;

- Menținerea  gradului principal pentru absolvenții cu studii superioare;

- Criterii de avizare a furnizorilor de cursuri pentru pregătirea infirmierelor;

- Reglementări referitoare la suspendarea din calitatea de membru OAMGMAMR;

- Campaniile inițiate de Filiala Iași;

Etc.
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Știri postate pe site-ul Filialei în 2012:

TOTAL: 64 de știri, din care:

33 de știri profesionale și EMC

29 de știri din domeniul sănătății

Total apariții în presă: 32

Informare despre Strategia organizației în perioada 2012-2016

Informare despre Normele de acreditare a furnizorilor de Educație Medicală Continuă

Nu am putut informa membrii OAMGMAMR Iași despre examenul de grad principal,

deoarece Ministerul Sănătății nu a oferit nici un detaliu cu privire la acest lucru.

Prin comparație cu paginile web ale altor filiale OAMGMAMR din țară,

www.oamr-iasi.ro rămâne cel mai rapid în informarea membrilor Filialei Iași.



Activități de promovare/campanii iniţiate de Filiala OAMGMAMR Iaşi 

Din martie 2012, Filiala Iași are pagină pe site-ul de socializare Facebook

http://www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi
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Până în prezent:

- am postat peste 50 de informații despre activitatea filialei sau linkuri către informații de 

interes pentru asistenți medicali și moașe;

- am postat peste 270 de poze de la manifestări EMC și alte activități organizate de filiala 

Iași în 2012 (Conferința cu ocazia Zilei Internaționale a asistenților medicali, 

întâlnirile cu membrii filialei cu ocazia Campaniei “S.O.S. Burnout!”,  cursuri TIC, 

Pediatric Elite Meeting, întâlnirea membrilor Reței formatorilor Filialei Iași, postere  

realizate de filială cu diverse ocazii etc. )

ORICE MESAJ TRIMIS DE FILIALA IAȘI AJUNGE INSTANT LA PESTE 850 DE MEMBRI AI 

FILIALEI SAU ALTE ORGANIZAȚII.  AVEM, PE FACEBOOK,  PESTE 850 de PRIETENI. 
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Campania “Dăruiește! Fii alături de 

noi, luminează Paștele semenilor tăi!” 

– inițiată de Filiala Iași  cu ocazia 

Sărbătorilor de Paște.

Campania a avut drept scop colectarea 

de cărți, haine, alimente și jucării 

pentru copii din familii defavorizate. 

Obiectele colectate la sediul Filialei Iași 

au fost preluate  și distribuite de 

parohul de la Biserica “Sf. Prooroc

Daniel“ din Iași. 

Promovarea activităţii organizaţiei/profesiei

prezență în mas

media

campanii

colaborări

acțiuni de

promovare a

profesiei şi a

profesioniştilor

acțiuni de

promovare a 

organizației

2012– Raport 
de activitate

Filiala Iași

Campanii/activități iniţiate 

de Filiala OAMGMAMR Iaşi 



Campania “S.O.S. Burnout!” – inițiată de Filiala Iași - campanie de informare, 

evaluare, diminuare şi prevenire a epuizării profesionale în rândul asistenţilor medicali 

şi a moaşelor.

Campania se desfăşoară în intervalul iunie 2012 – iunie 2013 în principalele unităţi 

medicale din judeţul Iaşi, dar se va adresa tuturor asistenţilor medicali şi moaşelor 

membri ai Filialei Iaşi a OAMGMAMR.

În echipa de campanie sunt incluși și doi psihologi și un sociolog. 

În perioada iunie – noiembrie 2012, echipa de campanie:

- a elaborat și postat pe site-ul www.oamr-iasi.ro și pe pagina de facebook a filialei 

Iași  http://www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi informații despre 

Sindromul burnout – 5 calupuri de informații teoretice;

- a tradus și a adaptat un chestionar de autoevaluare a stresului profesional, care a 

fost postat pe site-ul filialei și pe contul de facebook;
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- a elaborat și multiplicat afișul de campanie;

- a elaborat și multiplicat un info-afiș;

- a distribuit peste 100 de afișe și info-afișe în unitățile medicale;

- a organizat 3 întâlniri cu membri ai filialei – de la Spitalul CFR, din medicina școlară, 

de la Spitalul de Copii “Sf. Maria” – în cadrul cărora  psihologul din echipa de 

campanie a oferit informații și a oferit posibilitatea participanților să își testeze 

nivelul de stres profesional.
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Campania inițiată de Filiala Iași “Fii și tu Moș Crăciun!” – cu ocazia Sărbătorilor de 

iarnă 

Campania a avut drept scop colectarea de cărți, haine și jucării pentru copiii din familii 

defavorizate. La sediul filialei au fost aduse donații de la Spitalul de neurochirurgie,  de 

la Spitalul de Pneumoftiziologie și de la elevii Școlii "George Călinescu" din Dacia, ai 

Școlii "Ion Creangă" din Păcurari.  Din donațiile primite, echipa Proiectului a pregătit 

100 de pungi de cadouri.
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Membrii echipei Proiectului “Fii și tu Moș 

Crăciun!” au dus o parte a cadourilor la 

Spitalul de Copii “Sf. Maria”. Restul 

cadourilor au fost distribuite în Parohia “Sf. 

Nicolae” din Ciulinești, comuna Probota și în 

Parohia”Sf. Prooroc Daniel” din Iași, cu 

ajutorul celor doi preoți care s-au alăturat 

campaniei. 
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MULȚUMIM CONSILIERILOR  JUDEȚENI, TUTUROR 

MEMBRILOR, INSTITUȚIILOR ȘI

ORGANIZAȚIILOR  PARTENERE  ÎN  2012 PENTRU 

PARTICIPARE ȘI IMPLICARE ÎN ACTIVITĂȚILE  FILIALEI

Iași, 20 decembrie 2012

Raport de activitate 2012

FILIALA IAȘI

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 
din România  

Au contribuit la realizarea Raportului: Adriana Tofănescu, Doina Tofănescu, Silvia Popovici, Izabela Agavriloaie, Marius Asăndulesei


