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COMUNICAT DE PRESA – IMPLEMENTARE PROIECT „QUALIMED -  
ABILITATI PENTRU CALITATE ÎN SISTEMUL SANITAR LA UN NIVEL EUROPEAN” 

 
Centrul de Resurse CREST în parteneriat cu reprezentantii nationali ai Organizatiilor pentru 
Calitate din România, Ungaria si Austria: Asociatia Româna pentru Calitate (România), Európai 
Minoségügyi Szervezet – Magyar Nemzeti Bizottság (Ungaria) si Quality Austria – Trainings, 
Zertifierungs und Begutachtungs Gmbh. (Austria) deruleaza 01.12.2012-30.11.2014 proiectul 
„QUALIMED”, finantat de Comisia Europeana prin Programul de învatare pe tot parcursul vietii, 
subprogramul Leonardo da Vinci, actiunea Transfer de Inovatie.  
Proiectul, cu o durata de doi ani, sprijina transferul de inovatii de la partenerii cu experienta în 
domeniul trainingului educational vocational (VET) în domeniul managementului sanitar, 
construind un cadru european pentru servicii sanitare sigure, eficiente si de înalta calitate, 
încadrându-se în politicile sanitare si strategiile Uniunii Europene în domeniul sanitar pentru 
sustinerea de sisteme de sanatate dinamice.   
Obiectivele specifice ale proiectului: 
Ø dezvoltarea de modele operative si instrumente care sa permita structurilor de training 

stabilirea unor procese eficiente de evaluare a nevoilor de training în domeniul sistemelor 
de management al calitatii în domeniul sanitar (SMCS);  

Ø dezvoltarea de modele si instrumente specifice de training în vederea sustinerii actualizarii 
continue a aptitudinilor angajatilor în sanatate, prin testarea de programe si instrumente 
inovative bazate pe scheme de training de dezvoltare a competentelor specifice în 
domeniul sistemului de management al calitatii în sistemul sanitar, validate la nivel 
european; 

Ø implementarea de procese inovative de training prin stabilirea unei retele transnationale 
de furnizori VET si alti stakeholderi în sistemul sanitar pentru crearea de scheme de 
training si certificare pentru „manager al sistemului de calitate în sanatate”; 

Ø Testarea eficientei modelelor în vederea transferului practicilor inovative la nivel 
transnational si implementarea instrumentelor de formare de sustinere a  cooperarii între  
VET si piata muncii. 

Rezultatele finale ale proiectului vor fi: 
- instrument de analiza a necesitatilor în domeniul aprobat; 
- raport comparativ cu privire la nevoile si competentele de training în cele trei tari 

partenere; 
- material didactic pentru training-ul profesional „manager al sistemului de calitate în 

sanatate”; 
- scheme de competente specifice pentru „manager al sistemului de calitate în sanatate” 

si scheme de certificare a competentelor la nivel european. 
În perioada 01.12.2012-31.12.2013 în cadrul proiectului s-au derulat urmatoarele activitati: 

- Activitati de management al proiectului 
- Analiza comparativa a nevoilor de training si a tendintelor specifice în asigurarea 

calitatii în domeniul sanitar în statele partenere; 
- Training în domeniul Sistemelor de Management al Calitatii în Sanatate pentru echipa 

din România, organizat de expertii partenerilor din Austria si Ungaria; 
- Actualizarea schemelor armonizate EOQ, Specificatiilor Competentelor (CoS) si a 

Schemelor de Certificare EOQ – Sisteme de management al Calitatii în Domeniul 
Sanitar; 

- Analiza de Fezabilitate: transferul inovatiei identificate în România; 
- Armonizarea inovatiei selectate si adaptarea la contextul românesc; 
- Publicitate si diseminare. 

Impactul pe termen lung al proiectului consta în cresterea oportunitatilor de training în domeniul 
managementului calitatii pentru institutiile de sanatate publica prin implicarea diferitilor 
stakeholderi în realizarea VET si sistemelor de calificare mai receptive la nevoile angajatilor din 
sistemul sanitar, prin punerea accentului pe sistemele de training bazate pe dezvoltarea 
competentelor. 



Proiectul dezvolta instruirile în sistemele de management al calitatii înrolând prioritatile Uniunii 
Europene pentru a crea noi sisteme de training, noi programe, dedicate sustinerii Agendei pentru 
noi competente si locuri de munca.  
Detalii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de la Centrul de Resurse CREST, KAZAMER 
Andrea – manager proiect, prin numarul de telefon/fax 0261-877770 sau prin e-mail la adresa 
office@crest.ro. 

 
Proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Învatare pe toata durata 

vietii 2007-2013, Leonardo da Vinci, Transfer de Inovatie. 
Continutul acestui material nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Uniunii 
Europene. Aceasta nu poate fi facuta raspunzatoare în nici un fel de modul în care 

acest material este folosit. 
 
 


