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PLAN OPERAŢIONAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI OAMGMAMR PENTRU PERIOADA 2013-2016, CADRU 

 
 

Obiective  

 
Planificare/ani 

 
Indicatori de 

monitorizare a 
progresului 

(după caz, pot fi adaugaţi 
şi alţi indicatori relevanţi) 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea cadrului de exercitare a profesiei și creşterea eficienţei în aria profesională a membrilor 
organizației 
 

1.1 Contribuţia continuă la îmbunătăţirea 
legislaţiei privind profesia, prin inițiative de 
modificare, completare și/sau aliniere a oricărui 
act legislativ privind profesia de asistent medical 
generalist, profesia de moașă și cea de asistent 
medical la normele europene de exercitare a 
profesiei 

Evaluare 
situație actuală 
 
Organizare și 
planificare 
intervenții 

 
Derulare 

 
Derulare 

 
Derulare 
Evaluare  
 

Nr. Inițiative 
Nr. Documente propuse 
Nr. Demersuri finalizate  
Gradul de concordanţă cu 
legislaţia europeană 

1.2 Realizarea, revizia și/sau actualizarea de 
reglementări profesionale (Protocoale şi 
Ghiduri de practică, standarde profesionale, 
altele) în concordanţă cu Strategia Ministerului 
Sănătăţii, cu direcţiile de practică profesională 
agreate de organismele europene, sau impuse 
de progresul tehnologic de progresul profesiei 
sau al științelor medicale 

Evaluare 
situație actuală 
 
Organizare și 
planificare 
intervenții 

 
Derulare 

 
Derulare  

 
Derulare  
Evaluare 
 

 
Nr. Inițiative 
Nr. Documente propuse 
Nr. Demersuri finalizate 
Nr. Documente 
actualizate periodic 
 

1.3 Revizia, actualizarea şi completarea prin 
documente interne necesare la nivel de filiale 
sau birou central, a documentelor de organizare 
şi funcţionare a OAMGMAMR, respectiv , Statut, 
Regulament de Organizare şi Funcţionare, altele 

 
Revizie 
Actualizare 

 
Derulare 

 
Derulare 

 
Derulare 
Evaluare 
 

Nr. Documente revizuite  
Nr. Documente 
modificate 
Gradul de concordanţă cu 
legislaţia națională 
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1.4 Creşterea gradului de educaţie profesională 
a asistenţilor medicali prin revizuirea şi 
îmbunătăţirea Programului Național de Educaţie 
Medicală Continuă, în funcţie de factori de 
influenţă interni (nevoile de instruire ale 
asistenţilor medicali, aşteptările acestora, 
dinamica şi evoluţia profesiei, alţi factori), şi 
externi (legislaţia română sau europeană, alţi 
factori) 
 

Evaluare 
situație actuală 
 
Organizare și 
planificare 
intervenții 

 
Derulare 

 
Derulare 

 
Derulare 
Evaluare 
 

Nr. Sondaje de evaluare a 
nevoilor de educație 
profesională continuă 
realizate periodic 
Gradul de satisfacție al 
membrilor 
Gradul de satisfacție al 
altor actori importanți în 
domeniu 

 
Obiectiv strategic 2: Creșterea prestigiului profesiei și profesioniștilor atât în mediul profesional cât şi în cel social  
 

2.1 Crearea de parteneriate strategice cu 
entităţi cu aceeaşi arie de operare ca şi 
OAMGMAMR, din România sau alte ţări, în 
special din spaţiul european (afiliere, 
asociativitate) 
 

Revizuire 
parteneriate 
curente 
Iniţiere 
parteneriate 
noi 
 

 
Derulare 

 
Derulare 

 
Derulare 
Evaluare 
 

Nr. Parteneriate 
Nr. afilieri 
Nr. Proiecte comune 
inițiate 
Nr. Proiecte comune 
finalizate 

2.2 Dezvoltarea de colaborări cu entități 
relevante privind aria profesională a asistenților 
medicali generaliști, moașelor și asistenților 
medicali din România sau alte ţări, în special din 
spaţiul european (proiecte, evenimente) 

Revizuire 
colaborări 
curente 
Iniţiere 
colaborări noi 
 

 
Derulare 

 
Derulare 

 
Derulare 
Evaluare 
 

Nr. Parteneriate 
Nr. afilieri 
Nr. Proiecte comune  
Nr. Evenimente 

2.3 Consolidarea poziției OAMGMAMR în 
spațiul profesional prin programe care să 
urmărească creșterea încrederii și a imaginii 
profesiei, profesioniștilor și a organizației , atât 
în nediul intern cât și în cel extern  
 
 

Evaluare 
situație actuală 
 
Organizare și 
planificare 
intervenții 

 
Derulare 

 
Derulare 

 
Derulare 
Evaluare 

Nr. Proiecte 
Nr. Grupe canale media 
folosite 
Nr. Aparitii științifice 
Nr. Apariţii pozitive 
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2.4. Eficientizarea comunicării interne și 
externe prin structurarea comunicării interne și 
promovarea în mediul extern a valorilor,  
activităților  și  rezultatelor profesionale ale 
membrilor organizației  
 

Evaluare Derulare Derulare  Derulare 
Evaluare 

Gradul de satisfacţie al 
angajaţilor 
Nr. Reglementări 
 

 
Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea capacităţii funcţionale a OAMGMAMR pentru contribuție eficientă la implementarea planului 
strategic 
 

3.1 Elaborarea și implementarea unui sistem de 
management performant atât la nivel central 
cât şi la nivelul filialelor 

Evaluare nevoi 
Inițiere 
programe 

Derulare Derulare  Derulare 
Evaluare  

Nr. Evenimente 
Nr. Cursuri 
 

3.2 Adaptarea continuă a structurilor interne, 
atât la nivelul filialelor cât şi la nivelul biroului 
central, la noile reglementări legale şi la 
dinamica nevoilor de dezvoltare ale 
OAMGMAMR 

Evaluare nevoi 
Inițiere 
programe  

Derulare Derulare  Derulare 
Evaluare 

Nr. Structuri revizuite 
Gradul de satisfacţie al 
angajaţilor 
 

3.3 Îmbunătăţirea performanţei angajatilor 
OAMGMAMR prin programe de educaţie 
continuă care să asigure atât actualizarea 
cunoştinţelor profesionale, cât şi îmbunătăţirea 
abilităţilor necesare eficienţei  acestora 

Evaluare nevoi 
Inițiere 
programe  

Derulare Derulare  Derulare 
Evaluare 

Nr. Cursuri 
Nr. Evenimente 
Gradul de satisfacţie al 
angajaţilor și al membrilor 

3.4 Elaborarea și implementarea unui program 
de monitorizare și evaluare a progresului 
privind obiectivele strategice ale organizației 
 

Evaluare 
situație actuală 
Elaborare 
program 

Derulare Derulare  Derulare 
Evaluare 

Program 
Rapoarte periodice 

3.5 Elaborarea și implementarea unui program 
de raportare a progresului privind obiectivele 
strategice ale organizației 
 

Evaluare 
situație actuală 
Elaborare 
program 

Derulare Derulare  Derulare 
Evaluare 

Program 
Rapoarte periodice 

 


