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DEPARTAMENTUL PROFESIONAL ȘTIINȚIFIC, DE CERCETARE 

ȘI DEZVOLTARE A PROFESIEI 

 

 În vederea dezvoltării și consolidării Departamentului de cercetare în cadrul Ordinului 

Asistenţilor Medicali (Iaşi) în luna ianuarie 2020 a fost propus un plan de activităţi, 

incluzând identificarea grupului ţintă al asistenţilor medicali interesaţi de cercetare, 

care au fost invitaţi să participle la întâlniri bilunare sub formă de ateliere de lucru. 

Atelierele de lucru au avut loc la Sediul OAMGMAMR Iași până în luna februarie, când au fost 

sistate din cauza pandemiei, însumând un număr de participanţi de aproximativ 50 de 

persoane. 

Temele atelierelor au fost de introducere în metodele de cercetare calitativă: tehnica 

interviului și a chestionarului, sub coordonarea domului profesor Mihai Dinu Gheorghiu. 

A fost demarat un studiu calitativ privind evoluţia profesiei de asistent medical în România, 

din perspectiva formei de pregătire, a cadrului socio-profesional aflat în dezoltare continuă, 

în luna septembrie fiind publicat un articol în numărul 41(I)/2020 al revistei de Psihologie 

Socială, redactat de prof. Gheorghiu.   

 Realizarea curriculei cursului de cercetare pentru asistenţii medicali interesaţi, 

cuprinzând metode de cercetare calitativă și cantitativă, elemente de etică a 

cercetării, istoricul și specificul cercetării în nursing în lume, cu aplicaţii practice, 

propuneri de teme de cercetare din partea participanţilor, elaborarea și finalizarea 
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planurilor de cercetare și planificare pentru demararea cursului amânată pentru 2021 

din cauza contextului pandemic. 

 În numărul 28 al revistei „Info-nursing” a fost publicat articolul redactat sub 

semnătura Catalinei Neculau și a Danei Mihai, o sinteză teoretică pe tema „Cum să 

scriem un articol știinţific”, care însumează pașii pe care asistenţii medicali implicaţi în 

cercetare ar trebui să îi urmeze în promovarea rezultatelor cercetării, fie că este 

vorba despre un review de literatură pe o temă de interes, fie rezultatele unei 

cercetări de tip cantitativ sau calitativ, pentru a asigura diseminarea informaţiei 

știinţifice într-o manieră eficientă. 

 La semnalele primite din partea asistenţilor medicali, a fost demarat un studiu care să 

identifice dificultăţile întâmpinate în contextul profesional și personal implicat de 

pandemie de către asistenţii medicali, din care s-a efectuat etapa de pretestare; 

aceasta a vizat realizarea unui instrument de identificare a dificultăţilor, respectiv a 

resurselor și strategiilor de adaptare impuse de pandemie, pentru a evidenţia zonele 

care necesită dezvoltarea unor strategii intervenţionale clare și specifice în vederea 

facilitării activităţii profesionale optime (gestionarea stresului, a relaţiilor ierarhice, a 

conflictelor etc.). 

 În numărul 26 al revistei „Info-nursing” a fost publicat un articol pe tema rolului social 

al asistentului medical, între datoriile profesionale și cele familiale în contextul 

pandemic, precum și dificultăţile implicite determinate de detașarea personalului 

medical pe secţii cu profil diferit, în special secţiile de ATI. 
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 A fost realizată pagina de Facebook și grupul „Alături de cadrele medicale”, cu scopul 

de a crea o punte de comunicare între profesioniștii din domeniul medical implicaţi în 

lupta împotriva COVID-19 și comunitate, incluzând informaţii despre platforme care 

oferă consultaţii online gratuite pentru cei din linia I. 

 Dezvoltarea disciplinelor narative, mai ales în domeniul medical, la al cărei start 

Charon (2006) a avut o contribuţie semnificativă prin sublinierea rolului poveștilor 

atât în relaţionarea cu pacientul, cu colegii cât și în construirea sensului pentru 

evenimentele întâlnite pe parcursul practicii clinice de către medici rezidenţi și 

asistenţi medicali au dus la trecerea de la nevoia de „detașare” emoţională dictată de 

discursul menit să protejeze pe cei care se confruntă cu suferinţa, la încercarea de a 

da sens poveștilor care devin semnificative în practica clinică, la ceea ce autoarea 

numește o „preocupare angajată”, cu alte cuvinte, o preocupare conștientizată, 

asumată. În acest context, după modelul celor de la Columbia University, a fost 

demarat Programul de Medicină Narativă, organizat de OAMGMAMR – Filiala Iași, pe 

28 august, sub forma întâlnirilor online din cauza contextului pandemic o dată la două 

săptămâni, promovată pe pagina de Facebook și pe grupul „Alături de cadrele 

medicale”.  

 

COMUNICAREA ACTIVITĂȚILOR ŞI DISEMINAREA INFORMAȚIILOR 

Activitatea Departamentului de Cercetare al OAMGMAMR – Filiala Iași este promovată prin 

mai multe mijloace: 
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- pe pagina oficială și pe pagina de Facebook a OAMGMAMR Iași 

- în revista „Info-nursing”  

- prin reţele de socializare  

- prin intermediul reprezentanţilor OAMGMAMR la nivel de unitate 

- prin e-mail cu asistenţii medicali interesaţi 

 

https://oammr-iasi.ro/departamentul-cercetare 

 

 

https://oammr-iasi.ro/departamentul-cercetare
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DEPARTAMENTUL PROIECTE ȘI DEZVOLTARE 

ORGANIZAȚIONALĂ 

 

În anul 2020, Filiala Iași a continuat implementarea următoarelor proiecte: 

 

 

 Inovare, Implementare, Impact în Sănătate (HI3) - Program de formare pentru o 

implementare sustenabilă a schimbărilor din sistemul sanitar, la nivel clinic 

Proiectul „Inovare, Implementare, Impact în Sănătate (HI3) - Program de formare 

pentru o implementare sustenabilă a schimbărilor din sistemul sanitar, la nivel clinic” 

a debutat în septembrie 2019, fiind un proiect finanţat în cadrul Programului 

ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei și formării 

profesionale și care se derulează pe o perioada de 24 luni.  Coordonatorul proiectului 

este Universitatea din Kristianstad, Suedia, alături de partenerii săi:  Triskelion 

(Norvegia), European Cleft Organisation (Olanda), University Medical Centre 

Ljubljana (Slovenia), Papageorgiou General Hospital Salonic (Grecia), The University 

of Tartu (Estonia), Riga Stradins University (Letonia) și OAMGMAMR Filiala Iași 

(România). 

Scopul proiectului este dezvoltarea cursului de formare pentru profesioniștii din 

domeniul sănătăţii (angajati pe poziţii clinice și manageriale) care au în prezent o 
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pregătire minimă sau insuficientă în ceea ce privește modul de implementare și 

monitorizare a schimbărilor în domeniul sănătăţii. 

Proiectul este în curs de desfășurare, iar până în prezent au fost realizate raportul 

naţional de cercetare privind barierile în calea schimbării, întâlnite în domeniul 

sănătăţii și raportul teoretic cu privire la implementarea schimbării - cunoștinţe 

actuale ale organizaţiilor din domeniul sănătăţii și perspectiva pacientului. La 

începutul anului 2020, a debutat cursul de formare în Mangementul schimbării pentru 

30 de participanţi, la nivelul OAMGMAMR Iași, profesioniști din domeniul sănătăţii și 

axat pe abordarea deficitelor de cunoștinţe 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 situl filialei. 

 

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

discriminarea și excluderea socială a pacienţilor care aparţin grupurilor vulnerabile din 

ţările partenere. 

 

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

constant despre stadiul desfășurării proiectului prin postarea informaţiilor relevante, 

transmiterea de e-mail-uri informative, organizarea  focus grup-urilor. 

 

https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/inovare-implementare-impact-in-sanatate-hi3/
https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/inovare-implementare-impact-in-sanatate-hi3/
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 Innovative Health Professionals Training Program on Existential Loneliness among 

Older People (ALONE) 

„Innovative Health Professionals Training Program on Existential Loneliness among 

Older People”(ALONE) este proiectul  coordonat de Universitatea de Știinţe Umane 

și Economice din Lodz (Polonia), impelementat  împreună cu Universitatea din 

Kristianstad (Suedia), Anziani e Non Solo Societa Cooperativa Sociale Carpi (Italia), 

Universitatea de Știinţe Aplicate din Klaipeda (Lituania) și OAMGMAMR Filiala Iași 

(România). 

Proiectul este finanţat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat 

strategic în domeniul educaţiei și formării profesionale și se desfășoară  în perioada 

01-09-2019 și 28-02-2022. 

Obiectivele principale ale proiectului sunt educarea asistenţilor medicali 

privind diferitele dimensiuni ale singurătăţii pentru identificarea și recunoașterea 

singurătăţii sub toate formele sale în rândul persoanelor în vârstă, precum și 

încurajarea și consolidarea capacităţii asistenţilor medicali de a gestiona singurătatea, 

în general, și singurătatea existențială, în mod special. 

Proiectul își propune dezvoltarea unei colecţii de bune practici pentru 

gestionarea singurătăţii în cazul persoanelor în vârstă și realizarea cursului de 

instruire pentru asistenţi medicali și alţi profesioniști din domeniul sănătăţii, care au în 

prezent o pregătire limitată și care se vor ocupa de persoanele în vârstă afectate de 
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singurătate prin oferirea de îngrijiri calificate și integrative pentru acest grup ţintă 

vulnerabil. 

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

îngrijesc pacienţi vârstnici în următoarele contexte: îngrijiri la domiciliu, îngrijiri 

paliative, îngrijiri primare, îngrijiri spitalicești sau îngrijire pre-spitalicească. 

 

ÎN 2020 AU DEMARAT URMĂTOARELE PROIECTE: 

 

 

 Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare  în regiunea 

transfrontalieră România – Republica Moldova CARDIOSCOPE 

Proiectul ,,Reţea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare în regiunea 

transfrontalieră România – Republica Moldova CARDIOSCOPE” este finanţat de Uniunea 

Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 

prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI 2SOFT/4.1/80). 

Proiectul se derulează în parteneriat cu Institutul Medico Sanitar Public Spitalul Raional 

Ungheni, pe o perioadă de 15 luni. Bugetul total al proiectului este în valoare de 221.862 

euro, din care 90% la sută în valoare de 199,675.8 EURO este asigurat de către UE prin 

intermediul Instrumentului European de Vecinătate și 10% la sută în valoare de 22186,2 

euro  reprezintă co-finanţarea proprie. 
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CARDIOSCOPE își propune să consolideze managementul bolilor cardiovasculare (CVD) în 

regiunea transfrontalieră Iași-Ungheni prin implementarea unui cadru integrat de 

screening, monitorizare și terapie personalizată pentru populaţia care locuiește în judeţul 

Iași și judeţul Ungheni până la sfârșitul anului 2020, pentru a îmbunătăţi prevenirea, 

detectarea și tratamentul CVD-urilor. 

Activitățile care vor fi realizate includ: 

- O bază de date a bolilor cardiovasculare compusă din date medicale și parametrii 

pacienţilor investigaţi;  

- Achiziţia de echipamente, realizarea unui model de servicii de îngrijire primară și a 

protocoalelor medicale pentru efectuarea unui management centrat pe pacient al serviciilor 

de îngrijire. Scopul este să răspundă mai bine nevoilor pacienţilor, situaţiilor de urgenţă și să 

îmbunătăţească calitatea terapiei primare; 

- Elaborarea a 2 protocoale medicale pentru screening și 1 pentru monitorizare; 

- Conceperea unui program de formare - pentru 100 de medici din Judeţul Ungheni - care va 

include curricula și versiunea webinar a modulelor de cursuri dedicate creșterii cunoștinţelor 

și competenţelor;  

- Conceperea unui program de instruire pentru 200 de asistente medicale din Iași și Judeţul 

Ungheni;  

- Elaborarea unui Acord instituţional ca strategie cadru pentru guvernanţă, proprietatea și  

utilizarea rezultatelor proiectului pentru îmbunătăţirea gestionării bolilor cardiovasculare în 

regiunile în care se va derula proiectul; 
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- O Strategie comună pentru gestionarea bolilor cardiovasculare; 

-  Un manual pentru prevenirea și detectarea precoce a bolilor cardiovasculare; 

- Realizarea unui program comun de screening și monitorizare pentru 1000 de pacienţi din 

judeţul Iași și din Judeţul Ungheni pentru depistarea precoce și terapia bolilor 

cardiovasculare în regiunea proiectului. 

 

Beneficiarii finali vor fi cetăţenii din regiunea transfrontalieră, care vor avea acces la un 

program de screening specific și standardizat al CVD bazat pe metodologia de evaluare a 

riscurilor CVD și pe un nou model de servicii de asistenţă primară, 400 de asistente medicale 

care vor folosi modelul de servicii de asistenţă primară pentru a realiza programul de 

screening și monitorizare a CVD pentru detectarea precoce și prevenirea patologiilor 

cardiovasculare în regiunea transfrontalieră și pentru a spori accesul pacienţilor la servicii 

medicale specializate, 100 de medici  și 200 de asistente medicale din Iași și Judeţul Ungheni 

care vor beneficia de programe de formare. 

 

 EUROTEQ - formare în evaluarea clinică pentru transparența europeană și egalitate 

în sănătate 

 

Proiectul „EUROTEQ - FORMARE ÎN EVALUAREA CLINICĂ PENTRU TRANSPARENȚA 

EUROPEANĂ ȘI EGALITATE ÎN SĂNĂTATE” este finanţat în cadrul Programului 

ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţiei și formării 
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profesionale (2020-1-SE01-KA202-077806). Valoarea totală a proiectului este de 271.980 

euro. 

Proiectul  este coordonat de Universitatea din Kristianstad din  Suedia, alături de 

parteneri din Norvegia, Slovenia, Grecia, Olanda, Serbia, Estonia și România, iar perioada 

de implementare este 01 septembrie 2020-31 august 2023. 

Proiectul a fost iniţiat ca urmare a studiilor îngrijorătoare din Europa care arată că 

aproximativ 50% dintre pacienţi nu înţeleg informaţiile de bază privind asistenţa 

medicală, prezentate de profesioniștii din domeniul sănătăţii. Prin urmare, proiectul își 

propune să furnizeze atât profesioniștilor din domeniul sănătăţii, cât și organizaţiilor care 

se ocupă de pacienţi noţiuni și strategii eficiente, bazate pe cercetare, pentru abordarea 

acestui grup ţintă neglijat. 

Scopul proiectului este dezvoltarea, testarea, punerea în aplicare a unui pachet de 

formare pentru profesioniștii din domeniul sănătăţii, organizaţiilor de pacienţi și altor 

părţi interesate relevante, permiţându-le să faciliteze îngrijirea centrată pe pacient și 

să sprijine incluziunea pacienţilor și a publicului, în special a celor din grupurile 

dezavantajate din punct de vedere social, în cercetarea din domeniul sănătăţii.  

Activitățile proiectului se vor derula pe o perioadă de 36 luni și cuprind o cercetare 

naţională cu privire la implementarea programului în ţările participante prin  opiniile 

profesioniștilor din domeniul sănătăţii, raportul  teoretic privind practica bazată pe 

dovezi (înţelegere, explicare și implicare), dezvoltarea cursului de formare bazat pe 
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abordarea deficitului de cunoștinţe în domeniu, revizuirea și adaptarea materialelor 

de curs la nevoile locale. 

 

Proiectul se va adresa în principal profesioniștilor din domeniul sanitar, 

organizațiilor care se ocupă de pacienți precum și a altor părți interesate. 

Activităţile de formare și diseminarea materialelor realizate în proiect vor avea ca 

rezultat îmbunătăţirea furnizării de servicii medicale printr-o implicare activă  a 

pacienţilor și a publicului în cercetarea din domeniul sănătăţii, în special pentru 

grupurile dezavantajate din punct de vedere social.  

Organizaţiile din domeniul sănătăţii vor avea acces la educaţie și formare continuă și 

astfel vor actualiza cunoștinţele profesioniștilor din domeniul sănătăţii pentru a 

menţine o practică eficientă. 

 

 INDUSTRIA 4.0 ÎN SĂNĂTATE (IND4.0) 

 

„INDUSTRIA 4.0 ÎN SĂNĂTATE”este finanţat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte 

de parteneriat strategic în domeniul educaţiei și formării profesionale (2020-1-PL01-

KA202-081397), cu o valoare totală de 199.216 euro. 

Proiectul  este coordonat de Universitatea de Știinţe Umaniste și Economie din Lodz-

Polonia și va fi implementat alături de cei 5 parteneri din România, Spania, Lituania, 

Malta, în perioada 01 septembrie 2020-28 februarie 2023. 
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Industria 4.0 (IND4.0), numită adesea ca fiind „a patra revoluţie industrială” are un 

impact major asupra industriei, economiei și implicit asupra educaţiei, atât din UE cât și la 

nivel mondial. Prin crearea unei pieţe unice digitale, Comisia Europeană încurajează toate 

sectoarele să exploateze noile tehnologii și să le aplice în toate domeniile, inclusiv în 

sănătate.  

Proiectul se adresează profesorilor, formatorilor, mentorilor, organizațiilor 

furnizoare de formare profesională inițială și continuă, profesioniștilor din domeniul 

medical.  

Pentru o abordare complexă și integrativă, proiectul reunește  o echipă internaţională de 

experţi din diverse domenii: IND4.0, sănătate,  educaţie și formare profesională, IT. 

Activitățile proiectului  presupun: 

-Elaborarea unui studiu cuprinzând tehnologiie și conceptele din Industria 4.0 aplicate în 

prezent în sectorul medical, și , în special, în domeniul asistenţei medicale, inclusiv studii de 

caz relevante. 

-Realizarea unei curriculei pentru pregătirea profesioniștilor din domeniul sănătăţii în 

domeniile relevante pentru activităţile lor prin intermediul  cursului de formare „Industria 

4.0 în domeniul sănătăţii”.  

-Crearea materialelor de învăţare și a metodologiei pentru cursul „Industria 4.0 în asistenţă 

medicală“ faţă în faţă și online. 

-Realizarea ghidului pentru formatori „Industria 4.0 în domeniul sănătăţii”. 
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-Crearea colecţiei de bune practici: Implementarea Industriei 4.0 în domeniul sănătăţii în 

cadrul clinicilor medicale și în asistenţa medicală de către organizaţiile partenere. 

Până la finalizarea proiectului, se preconizează ca parteneriatul va proiecta, produce, pilota 

și oferi  grupurilor ţintă diverse instrumente utile pentru dezvoltarea profesională a 

personalului medical și pentru sprijinirea grupurilor ţintă în ceea ce privește progresele 

tehnologice din sectorul sănătăţii. 

 

https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene 

  

 

Departamentul a solicitat finanţare din fonduri europene pentru alte 8 proiecte Erasmus+, Horizon 

Europe 2020, Cost – European Cooperation in Science and Technology, în 2020,  în calitate de aplicant 

sau partener. Unele au fost respinse la finanţare, pentru altele se așteaptă rezultatele. 

De asemenea, a fost implementată faza de sustenabilitate a proiectul “Training internațional pentru 

prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață sănătos” (CORRECT IT !), cursul principal al 

acestui proiect a fost încărcat pe platforma de EMC a organizaţiei pentru a putea fi efectuat de 

membri în vederea obţinerii de credite. 

 

https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene
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DEPARTAMENTUL EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ 

 

În 2020, 80% din numărul de credite a fost obţinut din participarea la forme de EMC online.  

CURSURI CLASICE 

MANIFESTĂRI EMC 

Manifestări știiţifice EMC – gratuite: 14 

Numărul de participanţi: 1778 

Cursuri organizate cu fonduri europene: 15 

Aproximativ 8 cursuri/lună  

MEMBRI OAMGMAMR IAȘI PARTICIPANȚI LA CONFERINȚA GRATUITĂ: „CUM PREVENIM GRIPA ȘI 

CORONAVIRUSUL”- 84 de participanti. 

 

LECTORI 

Lectori acreditaţi: 14 

Cursanţi: IANUARIE – MARTIE 1981 

 

EMC 2020 CURSURI ON LINE GRATUITE 

CURSURI PLATFORMA FILIALEI IAȘI, ONLINE HTTPS://OAMR.EU 

GRATUITE: 28 cursuri pe diferite specializări, din care 18 creditate în anul 2020  

Nr 
crt. 

TEMA CURSULUI 

NR.  
ADRESEI DE 
CREDITARE 
A CURSULUI 

NR.ADRESEI DE 
ACREDITARE/ 

REACREDITARE 
A FORM. 

1 Aparatul respirator - Afecţiuni și mod de 
îngrijire 

255/15.05.2019 322/14.05.2020 

https://oamr.eu/
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2 Acordarea primului ajutor în situaţii de 
urgenţă 

28/04/2020 126/03.02.2020 

3 Afecţiunile omului aparent sănătos 28/04/2020 126/03.02.2020 

4 Evaluarea și management-ul durerii 28/04/2020 126/03.02.2020 

5 
Insuficienţa respiratorie acută în cabinetul 

de medicină dentară 
302/30.05.2019 126/03.02.2020 

6 
Diabetul zaharat - simptome, complicaţii. 

Tratament și îngrijiri 
255/15.05.2019 322/14.05.2020 

7 
Elaborarea și implementarea dosarului de 

îngrijire al pacientului 
346/09.06.2020 123/27.05.2020 

8 Medicina internă – modului I COSTIN ANCA 123/27.05.2020 

9 
Rolul asistentei medicale în ingrijirea 

copilului 0 -1 an 
COSTIN ANCA 123/27.05.2020 

10 Medicina internă -  modulul II COSTIN ANCA 123/27.05.2020 

11 Principii de lifestyle în pre și postmenopauză 
CAZAN ALEXANDRA 

DANIELA 
123/27.05.2020 

12 Hemovigilenţă și securitate transfuzională 378/29.06.2020 145/02.07/2020 

13 Îngrijirea paliativă în bolile cardiovasculare MEDIC PRIMAR 132/12.06.2020 

14 Rezistenţa la antibiotice 346/09.06.2020 136/15.06.2020 

15 Bariere în managementul durerii la copil 225/25.02.2019 151/02.07.2020 

16 
Managementul îngrijirilor paliative și 

terminale 
322/14.05.2020 322,14/05/2020 

17 
Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni 

cardiovasculare 
322/14.05.2020 139/22.06.2020 

18 
Pregătirea preoperatorie și îngrijirile 

postoperatorii 
322/14.05.2020 172/29.07.2020 
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Total cursuri online în anul 2020: 12546 

2020 ianuarie - 372 

2020 februarie - 578 

2020 martie - 340  

2020 aprilie - 232 

2020 mai - 778 

2020 iunie - 953 

2020 iulie - 1116 

2020 august - 1287 

2020 septembrie - 1981 

2020 octombrie - 2400 

2020 noiembrie - 1614 

2020 decembrie - 895 

 

 

 

https://oamr.eu/login/signup.php 

https://oammr-iasi.ro/emc/ 

 

https://oamr.eu/login/signup.php
https://oammr-iasi.ro/emc/
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DEPARTAMENTUL JURIDIC 

 Asigurarea consultanţei juridice curente pentru organizaţie.  

 Acordarea de asistenţă și consultanţă juridică membrilor organizaţiei.  

 Redactarea deciziilor Biroului Consiliului judeţean şi a hotărârilor Consiliului judeţean. 

 Redactarea avizelor pentru legalitate pentru solicitanţii care se înscriu și care au menţiuni în 

cazierul judiciar. 

 Redactarea și perfectarea proiectelor de contracte și a celorlalte acte juridice. 

 Înregistrarea, verificarea si validarea experienţei dobândite de membrii Filialei în străinătate. 

 Înregistrarea asistenţilor medicali/moașelor ce exercită independent profesia și eliberarea 

Avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei.  

 Gestionarea cazurilor de suspendare/încetare a suspendării și retragere. 

 Acordarea de consultanţă juridică și asistenţă echipei de management a proiectelor derulate 

în cadrul Filialei Iași. 

 Redactarea și eliberarea certificatelor de status profesional curent (67 buc.).  

 Înregistrarea și completarea formularelor chestionar necesare exercitării profesiilor de 

asistent medical generalist, moașă și de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene.  

 Asigurarea consultanţei juridice curente în cadrul Comisia de etica și deontologie: 3 cauze pe 

rol la instituirea stării de urgenţă a căror cercetare a fost suspendată. 



FILIALA IAȘI 

RAPORT DE ACTIVITATE 2020 

21 

 

 

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ŞI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

  

Mijloace de comunicare: website; social medial (pagina de FB); evenimente de 

comunicare/diseminare;  materiale de informare/vizibilitate;  activităţi de PR/Info-nursing.  

 

 Website 

 Evoluție/date statistice 

o Vizitatori unici pe site în perioada 1 ianuarie – 9 decembrie 2020: 114.782 -  în creștere 

cu peste 38.000 față de 2019.  

o 77,9% sunt vizitatori noi, iar 22,1% au vizitat site-ul de mai multe ori. 

o Site-ul a fost accesat de 569 de utilizatori pe zi, respectiv 8.768 în 28 de zile. 

o 76,90% dintre utilizatori accesează site-ul de pe telefoane mobile (în creștere cu 5% 

faţă de anul 2019), 22,1% de pe computer, iar 0,9% de pe tablete. 

o 75% dintre vizitatorii site-ului sunt femei, iar 25% bărbaţi. 

o Cei mai mulţi utilizatori ai site-ului sunt din categoria de vârstă 25-34 ani, urmaţi de cei 

de 35-44 ani, respectiv 45-54 ani. Vizitatorii cei mai rari provin din categoria de vârstă 

70+.  

o Pe site se intră, de cele mai multe ori, utilizându-se motorul de căutare Google. Pe 

locul 2 se află reţelele de socializare, iar accesarea directă este pe locul al treilea. 

Sursa: Google Analytics 
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 Conținut 

o La categoria „Știri”, site-ul OAMGMAMR Iași a publicat 99 de știri pe diverse subiecte 

de interes, precum: programe pentru a doua specializare; lansarea platformei 

naţionale de cursuri online gratuite; avizele de liberă practică pentru anul 2021; 

proiectul Cardioscope; pandemia de coronavirus; donarea, de către Filială, de bani și 

echipamente de protecţie pentru colegii din unităţi medicale anti-Covid-19; 

suspendarea examenului de grad principal; modificarea Programului Naţional EMC; 

decernarea diplomei Ordinul Meritul Sanitar pentru asistenţii medicali și moașele din 

judeţul Iași; recunoașterea automată, în UE, a absolvenţilor Programului de 

Revalorizare; tentative de phishing prin crearea unor site-uri false generatoare de 

acte oficiale. 

o Nu a lipsit „Chestionar asupra efectelor virusului Covid-19”, în care medici, asistenţi 

medicali, infirmieri, brancardieri au fost invitaţi să îl completeze pentru a ajuta la 
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înţelegerea percepţiei asupra efectelor pandemiei de coronavirus asupra mediului 

medical. 

Cele mai citite știri au fost:  

„Programe de specializare pentru asistenţi medicali şi moaşe” (20.364 de vizualizări)  

„Noi cursuri gratuite online” (16.626 de vizualizări) 

„Programul Naţional EMC”, modificat (10.759 de vizualizări) 

„Avizele de liberă practică 2021” (10.641 de vizualizări) 

„Examenul de grad principal, suspendat” (9.235 de vizualizări) 

„Ajutor pentru Suceava!” (8.174 de vizualizări) 

o La 12 mai, Ziua Internaţională a Asistentului Medical, la solicitarea Departamentului 

Comunicare al Filialei Iași, Patriarhia Română a publicat „Binecuvântare şi preţuire 

pentru asistentul medical”, mesaj semnat de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române.  În mesaj sunt subliniate rolul și importanţa asistentului medical în îngrijirea 

zilnică a sănătăţii semenilor, dar mai ales în contextual pandemic actual. „Ziua 

Internaţională a Asistentului Medical, aniversată anul acesta în contextul pandemiei 

de COVID-19, este un prilej de a ne exprima recunoştinţa şi rugăciunea noastră către 

Dumnezeu pentru cei care veghează neîncetat, alături de medicii din spitale şi din 

centre de carantină şi izolare, la îngrijirea celor aflaţi în suferinţă, împlinind vocaţional 

şi profesional cuvântul”, se arată în mesaj. 

https://oammr-iasi.ro  

 

https://oammr-iasi.ro/
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 Social medial 

 Evoluție/date statistice 

o Pagina de facebook  avea la sfârșitul anului 2020  aproape 8551 de followers, o 

CREȘTERE ORGANICĂ FAȚĂ DE 2019 CU peste 800 de followers. 

o Dintre utilizatorii FB care sunt abonaţi la știrile Filialei Iași, 7157 sunt din România, 450 

din UK, 235 din Italia, 223 din Germania etc.  În topul orașelor avem pe primul loc Iași, 

urmat de București, Pașcani și Londra.  

 

 Conținut 

 În 2020, au fost postate 165 de știri pe pagina de FB a Filialei Iași.  

 Informaţia cu cele mai multe reacţii a fost cea referitoare la sprijinul acordat de Filiala 

Iași colegilor care au lucrat în spitalele desemnate să îngrijească pacienţi infectaţi cu 

COVID19 – 10 168 people reached . 

 În ultimele două luni ale anului, știrile cu cele mai mari audienţe a fost cele privind 

acordarea Ordinului Meritul Sanitar membrilor Filialei Iași – 7000 people reached și 

amenajarea sediului pentru Programul de screening organizat în cadrul Proiectului 

CARDIOSCOPE – 8 572 people reached.   

 

https://business.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi/ 

 

 

https://business.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi/
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 Materiale de informare 

 Broșura de prezentare a organizaţiei/a drepturilor și obligaţiilor membrilor/modalităţii 

de înscriere în organizaţie, destinată în special absolvenţilor școlilor de profil; 

 Prezentarea în format power point animat la sediul filialei a organizaţiei/ a drepturilor 

și obligaţiilor membrilor/modalităţii de înscriere în organizaţie/legislaţiei etc.; 

 Revista „Info-nursing”. 

 

 Relații cu mass-media/acțiuni de PR/activități menite să crească 

vizibilitatea Filialei Iași, prestigiul profesioniștilor și să stabilească relații 

de colaborare cu autoritățile locale  

 

o OAMGMAMR Iasi a înregistrat, în 2020, 21 de apariţii în mass-media locală.   

Apariţiile în presă au avut ca subiect: suspendarea programului cu publicul ca urmare 

a decretării stării de urgenţă; donarea de echipamente din partea OAMGMAMR Iași 

către unităţile sanitare ieșene; organizarea de cursuri pentru reconversia și 
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dezvoltarea abilităţilor asistenţilor medicali; conferirea diplomei Ordinul Meritul 

Sanitar membrilor Filialei; prezentarea proiectului cu finanţare europeană 

CARDIOSCOPE; programul de screening cardiovascular în cadrul Proiectului 

Cardioscope etc. 

o Declaraţie TVR Iași a Președintei Filialei Iași, Liliana Pintilie, cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Asistentului medical și a moașei 

o Clip video online (site si FB) a declaraţiei vicepreședintei Filailei Iași, Mariana 

Bolotă, cu ocazia Zilei Internaţionale a Moașei 

o Interviu cu primarul Municipiului Iași privind improtanţa profesiei de asistent 

medical în revista Filialei Iași, „Info-nursing” 

o Informarea Patriarhiei Române cu privire la Ziua Internaţională a Asistentului 

Medical și obţinerea unui mesaj din partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe 

Române, PF Daniel,  cu titlul  „Binecuvântare şi preţuire pentru asistentul 

medical” 

o Încheierea a două Protocoale de colaborare cu Primăria Municipiului Iași și 

Inspectoratul Școlar Judeţean Iași pentru campaniile și acţiunile (10) 

planificate pentru Anul Internaţional al Asistentului Medical și alte activităţi 

o Organizarea - pe data de 20 februarie 2020 - în colaborare cu Primaria 

Municipiului Iași și a Spitalului de boli infecţioase „Sf. Parascheva” a 

conferinţei „Cum prevenim gripa și coronavirusul” (Sala Mare Palatului 

Roznovanu 
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 Colaborarea cu autorităţile locale și sublinierea rolului asistenţilor medicali și 

moașelor în combaterea efectelor COVID 19 a determinat decernarea membrilor 

Filialei Iași a Ordinul Meritul Sanitar din partea Prefecturii Judeţului Iași, a Primăriei 

Municipiului Iași și Consiliului Judeţean.  

 Organizarea Campaniei online „Alături de cadrele medicale”, acţiune realizată pentru 

a oferi suport terapeutic pentru colegii implicaţi în îngrijirea și tratarea pacienţilor 

afectaţi de COVID-19 

 Obţinerea din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii și Mărci a mărcii Colecţia Info-

nursing pentru pentru materialele informative/profesionale realizate de Filiala Iași 

 Realizarea unui logo propriu pentru Departamentul profesional știinţific, de cercetare 

și dezvoltare a profesiei 

 

 

 

 

https://business.facebook.com/Alături-de-cadrele-medicale-112960317012577/?__tn__=K-R&eid=ARBTH8yZYEWsUWUtB-LaPH3qhGHE1SPokBNwezPvy_wYg6bIcpxeR8qsBkvjQvy4BVHEZrQhXFzUrOJp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHdaF_oiei5_Dagfdc7Skogin6BlM_QhMq0pGFfKcFB10pOkTyfgqniH3sOyn3m5HBisePfdPjULt7o5HU4XThhVaXGvqAf_wPgNxS6IoGmKCgJLzihVAdmfFZuuwEhRzV6WhY0sGF75zr4a95r1BO0uV8a4QuBCgTImRmFTASw25cXmnEVO7Pw66SEQuehUrjAEaio_9ZTG_N94mEcTG1rXOa1pZAaMCHUJmEAyAAo805TR3oBc55ja99HK7D7-pI99JOZJe88Q1HclJVPiMuWOGTcKTbWWSIX5oG-mcXekAzUdxiVbg
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 ACȚIUNI SPECIALE  

 

 

 

 

 

 

Pentru a veni în sprijinul membrilor în perioada pandemiei de COVID 19, în cadrul Campaniei 

iniţiată de Filiala Iași, „Protecţie pentru cadrele medicale. Virusul nu alege!”: 

 Filiala Iași a achiziţionat din fondurile proprii și a donat unităţilor medicale, cu 

destinaţie pentru asistenţi medicali și moașe: 

 - 200 de combinezoane impermeabile (care pot fi sterilizate) 

-  200 de viziere  

- 500 de mănuși. Echipamentele de protecţie au fost donate colegilor asistenţi 

medicali și moașe care lucrează în spitale unde sunt trataţi pacienţi infectaţi cu 

COVID-19,  în dispensare sau centre de monitorizare. 

 Filiala Iași a donat de la începutul epidemiei 50.000 Ron pentru asistenţii 

medicali din patru unităţi medicale, destinaţia fondurilor fiind pentru achiziţia 

de echipamente pentru membrii organizaţiei. 
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 Filiala Iași a donat 250 de măști pentru membrii organizaţiei, asistenţii medicali 

din medicina școlară care au fost detașaţi la Direcţia de Sănătate Publică, 

monitorizând Centrele de carantină. 
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DEPARTAMENTUL SECRETARIAT  

 

  În registrul de corespondenţă  au fost înregistrate 959 de numere (adrese 

instituţii, petiţii membri , cereri). 

  Completarea unui număr de  80 de dosare privind  transferul membrilor către 

alte filiale/de la alte filiale la Filiala Iași. 

  Eliberarea unui număr de  10820 de  adeverinţe pentru participare la 

concursurile organizate în vederea ocupării posturilor de asistenţi medicali  din 

cadrul instituţiilor de stat. 

 Înregistrarea unui număr de 179 de  Contracte de voluntariat încheiate de 

membri Filialei Iași.  

  Soluţionarea în scris a 11.310 e-mail-uri primite de la membrii organizaţiei 

filialei Iași/ departamente/instituţii  pe e-mail-ul oficial secretariat@oammr-

iasi.ro  

 Eliberarea certificatelor de membru-schimbare nume căsătorie/divorţ).   

 Înregistrarea contractelor de muncă/a contractelor de voluntariat/a încetării 

contractelor în RUN a membrilor filialei. 

 Eliberarea avizelor anuale pentru autorizarea exercitării profesiei. 

 Eliberarea duplicatelor certificatelor de membru.  

mailto:secretariat@oammr-iasi.ro
mailto:secretariat@oammr-iasi.ro
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   Colaborarea (telefonică/e-mail) cu președintele organizaţiei, respectiv cu 

celelalte departamente: resurse umane,financiar contabil, juridic, reatestare, 

comunicare. 

 71 de certificate de conformitate eliberate în 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


