
 

 
Comunicat de presa  

 Rezultate proiect 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala 

Iași a implementat proiectul „Mobilități de pregătire pentru o organizație puternică!” finanțat în 

cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Educația adulților în perioada 1.09.2016 – 

31.12.2017, având o valoare totală de 21460 EUR. Finanțarea este acoperită integral de Comisia 

Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării Profesionale  

Proiectul a constat în pregătirea, organizarea și desfășurarea a 12 mobilități de învățare de către 

personalul organizației la cursuri structurate care să îi ajute în mai buna activitate profesionala. 

Rezultatele proiectului constau în capacităților manageriale și de lidership îmbunătățite ale 

membrilor Biroului Consiliului Județean al organizației prin participarea celor 5 membri la 

cursuri de management și leadership, armonizarea comunicării, accesibilizarea informării și 

eficientizarea mediatizării organizației în rândul membrilor săi, a partenerilor, a comunității prin 

sporirea competențelor de comunicare și marketing management a 3 membri ai personalului, 

sporirea șanselor organizației de a depune proiecte europene eligibile și de a se adresa nevoilor 

de consultanță și de training în antreprenoriat prin dobândirea de competențe internaționale de 

ultimă oră în aceste domenii. 

Impactul proiectului se reflectă și se va reflecta, pe termen mediu și îndelungat, 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.  Aceste mobilități reprezintă o oportunitate și pentru viitoarele colaborări și 

parteneriate alături de partenerii internaționali în vederea implementării alături de aceștia de noi 

proiecte cu finanțare europeană, dar și alte tipuri de activități și schimburi de experiență 

internațională, conferințe, workshop-uri, vizite de studiu. 

Proiectul a avut un impact însemnat asupra dezvoltării personale și profesionale a participanților. 

Acest lucru a ajutat la extinderea orizontului personal și la ieșirea din zona de comfort personală, 

situație uneori extrem de incomodă. Testimonialele participanților pot fi urmărite aici: 

https://www.youtube.com/watch?v=XDxlBNeGYLw. 

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți obține la numărul de telefon 0232/240695, 

prin email la adresa secretar@oamr-iasi.ro, pe siteul organizației www.oamr-iasi.ro sau pe 

pagina de facebook: www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi. 


