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Bune practici învățate la cursul de 

„Scriere și implementare a proiectelor europene” și aplicabile în organizație 

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România 

Filiala Iași a lansat în septembrie 2016 proiectul „Mobilități de pregătire pentru o organizație 

puternică!” finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Educația adulților, ce 

se desfășoară pe o perioadă de 16 luni (2016-2017). 

Proiectul „Mobilități de pregătire pentru o organizație puternică!” își propune 

acoperirea  nevoii de know-how, de înaltă calitate și actualitate, de cunoștințe care să elimine 

deficitul acolo unde este cazul, de bune practici organizaționale, de inovație și creativitate din 

cadrul organizației. 

Prima activitate în cadrul acestui proiect a fost participarea la cursul EU PROJECT 

DESIGN AND MANAGEMENT organizat de  “EProjectConsult – Istituto Europeo Formazione e 

Ricerca”din Sicilia. Cursul s-a desfășurat în perioada 23-29 octombrie 2016 pe parcursul a 5 zile 

în Barcellona Pozzo di Gotto, provincia Messina în Sicilia, Italia.  

Grupul țintă a fost format din salariații Filialei Iași a Ordinul Asistenților Medicali 

Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Persoanele interesate și-au depus 

dosarele de candidatură și au fost selectate conform procedurilor de selecție stabilite anterior. 

La curs au participat 2 persoane din partea Filialei Iași și 2 persoane din Bocholt, Germania.  

Cursul a avut ca obiectiv principal dobândirea cunoștințelor și deprinderilor necesare 

pentru realizarea proiectelor, într-un stil de învățare non-formal, participanții fiind în mod 

constant implicați activ în toate activitățile de curs, rezolvând problemele apărute în echipă. 

Alături de prezentarea noțiunilor fundamentale despre proiectele europene în format Power 

Point s-au folosit și exerciții pe grupe în care s-a lucrat la identificarea calităților unui bun 

manager de proiect, la stabilirea obiectivelor și crearea unui proiect.  
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Bazat pe Project Cycle Management (PCM) au fost prezentate la curs cele mai 

importante faze ale unui proiect european plecând de la etapa de  analiză (inclusiv analiza 

părților interesate, potențialele probleme, obiective și strategii) și continuând cu  etapa de 

planificare, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea proiectului.  

Pentru început s-a pus accent pe identificarea ideii de proiect și analiza necesităților și 

oportunităților (SWOT), aceasta pentru ca elementele de analiză să poată alcătui baza planului 

de proiect și să poată fi folosite ulterior în cadrul proiectului. 

Ulterior s-a lucrat la formularea scopului și a obiectivelor generale și specifice ale 

proiectului. Condiția principală în stabilirea obiectivelor a fost ca acestea să fie SMART, adică să 

fie specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp. De asemenea, ARBORELE 

PROBLEMEI a fost un instrument util în identificarea problemelor dar și pentru definirea 

scopurilor, obiectivelor și rezultatelor așteptate. Metoda are la bază ideea că orice problemă 

este cauzată de existența și acțiunea unei serii de factori și că la rândul ei, reprezintă o cauză 

pentru alte probleme. 

MATRICEA CADRULUI LOGIC a fost folosită ca termen de referință pentru identificarea 

elementelor esențiale ale proiectului, aceasta sintetizând obiectivele, acțiunile, rezultatele și 

riscurile din proiect. 

Un alt instrument utilizat în scrierea proiectului a fost DIAGRAMA GANTT care  subliniază 

secvenţa şi durata tuturor sarcinilor într-un proiect. Este o diagramă cu bare care arată relaţia 

dintre activităţi de-a lungul timpului. 

Între platformele on line care sunt folositoare în scrierea proiectelor au fost enumerate 

Asana, Bitrix 24,Yammer, Slack. 

La finalul fiecărei zi de curs, participanții au scris un  jurnal al activităților desfășurate în 

acea zi, detaliind ce au învățat, ce nu au înțeles, ce sugestii au pentru activitățile din 

următoarele zile și  o analiză a participării lor la curs. 

În ultima zi de participare, s-au completat formularele de evaluare a programului, am 

primit certificatele de participare la curs, alături de documente de mobilitate Europass. 

Competenţele dobândite de fiecare dintre participanţi urmează sa fie diseminate către 

colegi prin şedinţe de lucru în cadrul instutuției și punerea la dispoziție a materialelor de curs, 

etc. 
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Impactul proiectului se va reflecta în creșterea capacității organizaționale, într-un 

management și o reprezentare mai performante, în creșterea calității serviciilor furnizate 

membrilor săi, într-o mai bună comunicare cu asistenții medicali, moașele și partenerii 

organizaționali și o mai bună vizibilitate a filialei pe plan local, național și internațional. 


