
FILIALA IAȘI 



Membri înscriși: 14414 

Membri înscriși cu Certificate de 

membru:  13792 

Membri activi:  8779 

 

Nr. total corespondență intrări/ieșiri:  

1610 adrese: 

 Adrese transmise prin fax/e-mail 

către instituții, farmacii etc. în 

vederea efectuării stagiului practic 

privind Reatestarea competențelor 

profesionale: 114 



 Adrese nominalizare reprezentanți concurs pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali: 

42 

 Alte adrese: 1454 

 

 Dosare transfer de la sau către Filiala Iași: 90 dosare 

 Adeverințe eliberate participare concurs: 2837  adeverinte 

 Contracte de voluntariat înregistrate: 750 contracte 

 Corespondență e-mailuri-toate departamentele: 1700 e-mailuri 

Ă

 Total adeverințe de membru 2019: 487 

 Total adeverințe noi: 456 

 Adeverințe de concurs pentru noii înscriși (2019) : 337 

 Reatestări: 120 



Total cursanți participanți 

la cursuri față în față: 9715 

 

 

MANIFESTĂRI EMC 

cursuri acreditate: 91  

total manifestări științifice EMC: 30 

cursuri organizate cu fonduri europene: 19 

aproximativ 24 de cursuri/lună 

LECTORI. CURSANȚI 

lectori acreditați: 22 

cursanți: 4565 ianuarie-

iunie+5150 iulie-decembrie 

MEMBRI OAMGMAMR IAȘI 

PARTICIPANȚI LA CONFERINȚA 

JUDEȚEANĂ ȘI SEMINARII 

GRATUITE: 762 



CURSURI PLATFORMA ON LINE  

https://oamr.eu 

GRATUITE: 9 
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2019 ianuarie – 429 

2019 - februarie – 794  

2019 - martie – 1141 

2019 - aprilie – 1397 

2019 - mai – 1540 

2019 - iunie – 1583 

2019 - iulie – 1727 

2019 - august – 1846 

2019 - septembrie – 2043 

2019 - octombrie –  2472 

2019 - noiembrie – 2603 

 

În primele 11 luni ale anului, numărul 

conturilor pe platforma de cursuri on 

line gratuite a crescut de 6 ori! 

Total conturi: 2603  

Total cursuri on line finalizate: 

3003 

Total teste: 5500 



Acordarea de asistență și consultanță 

membrilor OAMGMAMR. 

Redactarea de acte juridice. 

Informarea conducerii organizației și a 

departamentelor interesate cu privire la 

aparițiile şi modificările legislative aplicabile 

domeniului de activitate al organizației.  

Înregistrarea asistenților medicali/moașelor 

ce exercită independent profesia și 

eliberarea Avizului anual. 

Acordarea de consultanță juridică și 

asistență Comisiei teritoriale de etică și 

deontologie. 

Organizarea și desfășurarea examenului de 

grad principal. 

Propuneri modificări legislație 

 Proiect privind Normele Metodologice de 

exercitare a profesiei de asistent medical 

generalist, de moaşă şi de asistent 

medical în regim independent 

 Revizuire proceduri interne în colaborare 

cu Departamentul de management al 

calității 



EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL: 

305 CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI 

NUMĂR DE CANDIDAȚI DECLARAȚI 

PROMOVAT: 221  

 

Comisia de etică: 4 CAUZE ÎN LUCRU 

AU FOST ELIBERATE : 

 128 CERTIFICATE DE 

CONFORMITATE  

 98 CERTIFICATE DE STATUS 

PROFESIONAL 



         „Innovative Health Professionals Training 

Program on Existential Loneliness among Older 

People” (ALONE) este proiectul  coordonat de 

Universitatea de Științe Umane și Economice din 

Lodz (Polonia), implementat  împreună cu 

Universitatea din Kristianstad (Suedia), Anziani e 

Non Solo Societa Cooperativa Sociale Carpi 

(Italia), Universitatea de Științe Aplicate din 

Klaipeda (Lituania) și OAMGMAMR Filiala Iași 

(România). 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului 

ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic în 

domeniul educației și formării profesionale și se 

desfășoară între 01-09-2019 și 28-02-2022. 



Obiectivele principale ale proiectului sunt educarea asistenților medicali privind diferitele 

dimensiuni ale singurătății pentru identificarea și recunoașterea singurătății sub toate formele 

sale în rândul persoanelor în vârstă, precum și încurajarea și consolidarea capacității 

asistenților medicali de a gestiona singurătatea. 

 

Proiectul își propune dezvoltarea unei colecții de bune practici pentru gestionarea singurătății 

în cazul persoanelor în vârstă și realizarea cursului de instruire pentru asistenți medicali și alți 

profesioniști din domeniul sănătății. 

În cadrul proiectului, vor participa la cursurile de formare 30 asistenți medicali care îngrijesc 

pacienți vârstnici în următoarele contexte: îngrijiri la domiciliu, îngrijiri paliative, îngrijiri 

primare, îngrijiri spitalicești sau îngrijire pre-spitalicească. 



        Proiectul Erasmus+ VET, Corrective VET 

international training for obesity prevention and 

healthy life style promotion – CORRECT IT! 2017-1-

RO01-KA202-037373, coordonat de OAMGMAMR Filiala 

Iași,  în desfășurare în perioada 01.09.2017 – 

31.08.2019, cu valoarea de  40.530 EUR pentru 

OAMGMAMR Filiala Iași. 

 
Produsele intelectuale  realizate în acest proiect destinate 

grupului țintă au fost:   

Analiza conceptului stil de viață sănătos și realizarea unei 

colecții de bune practici pentru fiecare dintre țările 

partenere;  

Curriculum: Abilități de formare profesională în prevenirea 

obezității și promovarea unui stil de viață sănătos;   



Materialele de învățare pentru cursul mixt 

(online    și față în față) „Abilități de formare 

profesională în prevenirea obezității și 

promovarea unui stil de viață sănătos”;   

Metodologie pentru formatorii VET în prevenirea 

obezității și abilități de promovare a unui stil de 

viață sănătos   

Toate  materialele realizate  în cadrul proiectului 

sunt disponibile, gratuit pe site-ul http://oammr-

iasi.ro/proiecte-europene/correct-it/  

La nivel global, proiectul CORRECT IT! a avut peste 32000 beneficiari finali aparținând celor 5 țări.  

Peste 1630 de participanți au participat la cele 21 de workshopuri de diseminare ale proiectului.   

Aproximativ 680 asistenți medicali, cadre didactice și asistenți sociali au fost dobândit abilități de 

formare profesională în prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață sănătos prin 

desfășurarea cursurilor în sistem mixt (on line și față în față).  

De asemenea, 312 de  participanți au fost alături de organizatori la cele 6 conferințe din cadrul 

proiectului. 
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La nivel local,  proiectul a contribuit la 

dezvoltarea cunoștințelor și competențelor 

celor trei grupuri țintă prin participarea a 

peste 200 de asistenți medicali la cursurile de  

formare profesională în prevenirea obezității 

și promovarea unui stil de viață sănătos în 

sistem mixt (on line și față în față).  

La conferința de încheiere a proiectului au 

luat parte 61 persoane din grupului țintă, 

formatori, factori de răspundere.  

 

 

Prin intermediul activităților de diseminare a 

proiectului 30000 de persone au beneficiat 

de informații utile atât despre proiect cât și 

despre prevenirea și combaterea obezității și 

crearea unui stil de viață sănătos. 



 Obiectivul proiectului:  dezvoltarea unui curs de 

formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății 

(angajati pe poziții clinice și manageriale) care au în 

prezent o pregătire minimă sau insuficientă în ceea ce 

privește modul de implementare și monitorizare a 

schimbărilor în domeniul sănătății. 

        Proiectul Erasmus+ VET, Health Innovation, 

implementation and Impact (HI3) - A functional 

training program on how to implement sustainable 

change in the health care system on a clinical level, 

2018-1-SE01-KA202-039066, coordonat de Universitatea 

din Kristianstad, Suedia, în desfășurare în perioada 

01.09.2018 – 31.08.2020, cu valoare de 21.688 EUR 

pentru OAMGMAMR Filiala Iași. 



REZULTATE până în prezent: raportul național de cercetare privind barierile în calea schimbării, 

întâlnite în domeniul sănătății și raportul teoretic cu privire la implementarea schimbării - 

cunoștințe actuale ale organizațiilor din domeniul sănătății și perspectiva pacientului.  

 

La începutul anului 2020 va debuta cursul de formare în Managementul schimbării pentru 30 de 

participanți, la nivelul OAMGMAMR Iași, profesioniști din domeniul sănătății și axat pe abordarea 

deficitelor de cunoștințe și de calificare în acest domeniu. Toate  materialele realizate  în cadrul 

proiectului sunt disponibile, gratuit, pe site-ul https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/inovare-

implementare-impact-in-sanatate-hi3/ și pe site-ul filialei. 

Proiectul va crește gradul de conștientizare și va contribui la un dialog social privind discriminarea 

și excluderea socială a pacienților care aparțin grupurilor vulnerabile din țările partenere. 

 

În cadrul proiectului,  peste 2000 persoane din România  sunt informate în mod constant despre 

stadiul desfășurării proiectului prin postarea informațiilor relevante, transmiterea de e-mail-uri 

informative, organizarea focus grup-urilor. 
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CAMPANII 

Participanți:  400 de elevi 

Unități de învățământ implicate: 

Universitatea de Medicina si Farmacie, 

Facultatea de Asistenta Medicala,  Scoala 

Postliceala Aprentis, Scoala Potliceala FEG 

 

Lectori: Liliana Pintilie, președinte Filiala Iași,  

Doina Tofănescu, jurist  

 

FII PROFESIONIST CU ACTE ÎN REGULĂ! 

Filiala a distribuit gratuit peste 1000 de broșuri informative absolvenților din 2018.  

EVENIMENTE 



 600 de metri pătrați 

 costul pe metru pătrat la finalul 

proiectului, incluzând mobilierul, 

parchetul și toate dotările: 641 euro. 

 La momentul inaugurării sediului au 

fost prezenți Primarul Municipiului, 

Mihai Chirica, Președintele 

OAMGMAMR, Mircea Timofte, invitați 

președinți din 21 de filiale și colegi din 

Consiliile Județene și din Filiala Iași. 
   STRADA MORILOR, NR.22, IAȘI 



SĂNĂTATE PENTRU TOȚI.  EDIȚIA A XVI-A 

 Participanți: 680 de membri ai Filialei Iași  

 Reprezentanți din 21 de filiale ale organizației 

 membrii Biroului Executiv și președintele Mircea Timofte 

 primarul Iașului, Mihai Chirica  

 deputatul Petru Movilă 

Evenimentul a fost organizat pe trei secțiuni: a) conferirea unor titluri de membri de onoare; b) 

prelegeri; c) prezentarea lucrărilor profesionale. 





Președinta Filialei Iași, Liliana Pintilie, a primit din partea 

Primăriei Municipiului Iași, prin Primarul Mihai Chirica, 

Diploma de excelență pentru întreaga activitate.  

 

De asemenea, Filiala Iași a primit Diplomă de excelență 

pentru promovarea profesiei de asistent medical generalist, 

moașă și asistent medical.  

Deputatul Petru Movilă și 

Primarul Mihai Chirica au 

primit titlul de „Membru 

de onoare” al Filialei Iași  

iar membrii Biroului 

Executiv, Diplomă de 

excelență.  



A 6-A EDIȚIE A CONCURSULUI DE CERCETĂRI ȘI STUDII CLINICE ÎN NURSING 



Postări pe site: 49 

Vizitatori unici pe site în perioada 1 

ianuarie – 10 decembrie 2019: 76.150, în 

creștere cu 14.000 vizitatori față de 

2018. 

WEB. site 



WEB. site 

77,4% sunt vizitatori noi, iar 22,6% au vizitat site-ul de 

mai multe ori. 

Site-ul este accesat, în medie, de 472 de utilizatori pe 

zi. 

71,1% dintre utilizatori accesează site-ul de pe telefoane 

mobile (în creștere cu 40,7% față de anul trecut), 27% de 

pe computere, iar 1,7% de pe tablete. 



WEB. FB 
PAGINA DE FACEBOOK ARE ÎN PREZENT 

APROAPE 7660 DE FOLLOWERS, O CREȘTERE 

ORGANICĂ FAȚĂ DE 2018 CU 2000 de followers. 

 

7567 de utilizatori au semnalat „Like” pentru 

pagina, iar în medie, fiecare post a ajuns în anul 

2019 la 14 000 de utilizatori. 

Dintre utilizatorii FB care sunt abonați 

la știrile Filialei Iași, 6470 sunt din 

România, 419 din UK, 234 Italia, 209 

Germania etc.  În topul orașelor avem 

pe primul loc Iași, urmat de București, 

Pașcani și Londra.  



Informația cu cele mai multe 

reacții a fost cea referitoare la 

faptul că toate formele de EMC 

sunt gratuite de la 1 noiembrie 

2019.  

Postarea a ajuns la 71 917 

utilizatori FB, iar 2551 au 

reacționat. 

În ultimele trei luni, știrea pe locul doi cu cea mai mare 

audiență a fost cea referitoare la implicarea Filialei Iași în 

proiectul de modificare a legii privind salarizarea 

asistenților medicali din medicina de familie. 



MULȚUMIM CONSILIERILOR  JUDEȚENI, TUTUROR 

MEMBRILOR, INSTITUȚIILOR ȘI 

ORGANIZAȚIILOR PARTENERE ÎN 2019 PENTRU 

PARTICIPARE ȘI IMPLICARE ÎN ACTIVITĂȚILE FILIALEI 

 

  FILIALA IAȘI 



AUTORI RAPORT:  

Izabela Agavriloaie, Marius Asăndulesei, Cristina Miron, Doina Tofănescu,      

Adriana Tofănescu, Silvia Popovici, Dragoș Iordache, Irina Alistar,  

Simona Ciocan, Mihaela Roșca  





 


