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Proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică 

privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED” 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

(O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 28 iunie 

2018, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind 

valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED”. 

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui set de valori profesionale 

fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-

pacient. Obiectivele specifice ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a 

formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ 

de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de 

asistent medical și moașă. 

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni, respectiv iunie 2018 – octombrie 2019, 

iar activitățile prevăzute în cadrul proiectului sunt următoarele: 

Activitatea 1- Realizarea unei analize a politicilor publice naționale și europene în 

domeniul vizat de proiect 

Activitatea va fi realizată de expertul politici europene în primele 7 luni de proiect (finalul lunii 

iunie 2018-ianuarie 2019) și va avea ca rezultat o analiză extinsă cu privire la politicile publice 

naționale și europene. 

Activitatea 2- Realizarea unei anchete a situației actuale privind nevoile comunității în 

relația cu asistenții medicali și moasele 

A. Realizarea unei anchete pe bază de chestionar pentru identificarea principalelor 

orientări ce țin de valorile profesiei 

Prezentare generală 
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Subactivitatea a debutat cu elaborarea chestionarului în vederea identificării orientărilor ce 

țin de valorile profesiilor de asistent medical și moașă. Ulterior, chestionarul elaborat a fost 

pre-testat și validat pentru anchetă cu sprijinul filialei Bucuresti. 

În vederea aplicării chestionarului, O.A.M.G.M.A.M.R a identificat un eșantion reprezentativ 

la nivel național. Chestionarul a fost trimis deja către filiale (fizic și online) pentru a fi aplicat 

persoanelor incluse în esantionul reprezentativ pentru profesia de asistent medical și moașă. 

Ulterior, trei experți politici publice vor prelucra statistic datele empirice și vor elabora varianta 

descriptivă a raportului de cercetare. Activitatea se va desfășura pe parcursul primelor trei 

luni, respectiv finalul lunii iunie-septembrie. 

Concret, implicarea filialelor județene constă în distribuirea chestionarului în cadrul 

spitalelor publice și identificarea persoanelor ce vor completa chestionarul trimis de 

expertul tehnic implementare. Ulterior completării în termenele comunicate, 

chestionarele vor fi trimise înapoi către echipa proiectului. 

B.  Analiza calitativă a orientărilor cu privire la valorile profesionale ale asistenților 

medicali și moașelor prin tehnica focus grup 

În cadrul acestei subactivități, se vor selecta participanți pentru desfășurarea a 8 focus-

grupuri în baza principalelor rezultate din analiza realizată. Cele 8 focus grupuri vor fi 

organizate câte unul în fiecare regiune de dezvoltare, asigurând astfel acoperirea națională 

a proiectului.  

Grupul de participanți la focus grupuri va fi format din asistenți medicali și moașe din unități 

medicale publice. Criteriile de selecție pentru persoanele participante la focus grupuri vor fi 

incluse în metologia de selecție care va fi trimisă în timp util către toate filiale 

O.A.M.G.M.A.M.R din țară. 

Focus grupurile se vor derula pe parcursul a 3 luni, astfel: 

OCTOMBRIE 

Locație: Vatra Dornei pentru participanții din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava 

și Vaslui 
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              Sinaia pentru participanții din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, 

Ialomița, Prahova și Teleorman 

               Cluj-Napoca pentru participanții din județele Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, 

Maramureș, Satu Mare, Sălaj  

NOIEMBRIE 

Locație: Slatina pentru participanții din județele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea 

              Băile Herculane pentru participanții din județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara, 

Timiș 

              Sovata pentru participanții din județele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mureș, 

Sibiu 

DECEMBRIE 

Locație: Constanța pentru participanții din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, 

Vrancea 

              București pentru participanții din județele București și Ilfov 

Concret, implicarea filialelor județene constă în selecția transparentă a persoanelor 

care participă la focus grupuri, respectiv 3-7 asistenți medicali și moașe din unități 

medicale publice, în funcție de județ, și 20 de asistenți din București. În aceasta etapă, 

filialele vor gestiona procesul de identificare și înregistrare a persoanelor interesate 

conform metodologiei trimise, dosare pe care ulterior le vor trimite către echipa de 

implementare. 

Activitatea 3 - Instruirea unui număr de 45 de persoane din rândul reprezentanților 

O.A.M.G.M.A.M.R 

În cadrul acesti subactivități se vor organiza trei sesiuni de training a câte 2-3 zile fiecare, 

având 15 participanți fiecare. Cei 45 de participanți (1 persoană/ județ și 4 persoane /din 

București) vor fi selectați după anunțarea unui apel deschis către toate filialele 

O.A.M.G.M.A.M.R. Sesiunile se vor desfășura în Sinaia, stațiune care va fi ușor accesibilă 
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pentru grupul țintă, deoarece aceștia vor veni din toate regiunile țării, asigurând astfel 

perspectiva națională a proiectului.  

Cursurile se vor finaliza cu certificate de participare, eliberate în conformitate cu normele de 

creditare a formelor de educație medicală continuă și vor fi creditate EMC. 

Implicarea filialelor județene constă în desemnarea persoanei care va participa la 

sesiunea de training, conform metodologiei de selecție care va fi comunicată din timp. 

Grupul de participanți vizat de această activitate este format din 45 de persoane – 

reprezentanți ai O.A.M.G.M.A.M.R, selectați în baza unor criterii precum: experiența în 

domeniul medical și/sau experiența în management/participare la comisii de 

etică/juridic, etc., precum și alte criterii relevante ce vor fi detaliate în cadrul 

metodologiei de selecție a grupului țintă. Reprezentantul identificat de fiecare filială 

pentru a participa la curs va fi selectat din persoanele care dețin un raport contractual 

cu filiala O.A.M.G.M.A.M.R(ex.: CIM, contract de voluntariat, indemnizație etc.). 

Activitatea 4 - Elaborarea proiectului de politică publică și acceptarea acestuia 

Se vor selecta 10 participanți din cei 45 care au luat parte la sesiunile de instruire cu privire 

la politicile publice și, în baza cunoștințelor acumulate, vor participa la elaborarea unei noi 

propuneri de politică publică, în calitate de experți. Aceștia vor fi angajați în cadrul proiectului 

cu contract de muncă pe toată perioada derulării activității, respectiv 4 luni din mai 2019 până 

în august 2019. 

Activitatea 5 – Comunicarea activităților și rezultatelor proiectului 

Pentru a promova activitățile și rezultatele proiectul atât în filiale cât și în mediul online, pe 

toată durata proiectului, expertul comunicare va realiza materiale informative care vor fi 

expuse în fiecare din cele 42 de filiale ale organizației pentru a îndeplini criteriul de 

transparență și egalitate de șanse. Fiecare filială estă rugată să afișeze materialele 

informative primite de la echipa proiectului, atât la sediul filialei cât și în mediul online, 

și să trimită fotografii și/sau print screen-uri. 
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Date de contact 

Manager de proiect- Alexandra Popa; 0722313042 

Asistent manager- Ana-Maria Dracinschi; 0746041274 

Expert tehnic implementare- Paul Ene; 0748240068 

Expert comunicare- Adriana Cârnu; 0743221999 

Email: proiect.polmed@gmail.com 


