
 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Formare în domeniul sănătății mintale pentru a stimula transformarea digitală a sectorului 

sănătate în UE. 

 

Filiala Iași a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 

România este partener în Proiectul EUcare04, Formare în domeniul sănătății mintale pentru a 

stimula transformarea digitală a sectorului sănătate în UE, finanțat în cadrul Programului 

ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației și formării profesionale 

(KA220-VET). 

 

Proiectul este coordonat de ECAM-EPMI, Școala de Inginerie Electrică din Franța și se 

desfășoară în colaborare cu 6 organizații din Spania, România și Estonia, pe o perioadă de 23 

de luni, între 1.11 2021-1.11 2023. Valoarea totală a bugetului alocat este de 268 991 euro. 

Parteneriatul EUcare4.0 va produce o curricula VET inovatoare și conținutul aferent cursului, 

ghiduri de formare, instrumente de evaluare și certificare, precum și un spațiu de e-Learning 

care oferă acces gratuit și deschis la materiale de instruire și studii de caz relevante despre 

tehnologiile Sănătate 4.0. 

 

Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini transformarea digitală a asistenței 

medicale din UE, contribuind la dezvoltarea abilităților, competențelor și cunoștințele 

necesare pentru aplicarea și utilizarea eficientă a principiilor Sănătate 4.0 și a tehnologiilor 

subiacente în domeniul sănătății mintale. Proiectul va contribui, de asemenea, la dezvoltarea 

competențelor utile în cazuri de catastrofe și pandemii. 

 



Sănătate 4.0, derivă din conceptul Industria 4.0 și se referă la utilizarea și implementarea 

spectrului larg de tehnologii digitale care stau la baza asistenței medicale pentru a oferi 

servicii de îngrijire a sănătății mai eficiente și mai eficiente. 

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ: 

- Prezentarea conceptului Sănătate 4.0 specialiștilor în sănătate mintală: o publicație 

concepută pentru a oferi profesorilor/formatorilor/mentorilor și specialiștilor în 

sănătate mintală cunoștințe relevante și tehnologiile de bază aplicabile în sectorul 

sănătății mintale; 

- Training modular cu următoarele componente: o curricula inovatoare și conținut 

relevant de curs; 

- Spațiu de învățare electronică EUcare4.0, care permite flexibilitate, acces la 

resursele de instruire dezvoltate, prezentarea Sănătății 4.0 specialiștilor în sănătate 

mintală, un set de studii de caz despre Sănătate 4.0 - module modulare de formare 

EUcare4.0 - ghid pentru formatori EUcare4.0 - Evaluare și instrumente de certificare; 

Grupurile țintă principale ale proiectului EUcare4.0 sunt formatorii care oferă training-uri 

specialiștilor în sănătate mintală și care vor acumula sau îmbunătăți cunoștințele și abilitățile 

legate de Health4.0. 

 

Grupul țintă secundar este format din specialiști în sănătate mintală, cum ar fi psihiatri, 

asistente medicale psihiatrice, psihologi, asistenți sociali și consilieri. 

Informații suplimentare privind derularea proiectului și a activităților programate puteți afla 

pe https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/industria-4-0-in-sanatate/ și pe pagina de FB a 

OAMGMAMR Filiala Iași https://www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi 

 

 

Data: 13.12.2021 

 

 

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusive a autorilor, iar Agenția Națională şi Comisia Europeană 

nu suntresponsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației”. 


