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IMPLEMENTARE PROIECT 

20 DE ORGANIZAȚII CIVILE ŞI PARTENERI SOCIALI ȘI-AU UNIT FORȚELE 
PENTRU A FORMULA ŞI PROMOVA PROPUNERI ALTERNATIVE 
LA POLITICILE PUBLICE DE SĂNĂTATE INIŢIATE DE GUVERN 

 
În cadrul proiectului "QUALIMED - Reţea pentru formularea politicilor publice privind calitatea 
serviciilor şi siguranţa pacientilor în sectorul sanitar", cod SIPOCA 224, cod MySMIS2014 112155, 
implementat de către Asociația CREST în parteneriat cu Autoritatea Națională de Management al 
Calității în Sănătate,  
 
20 de organizații civile cu activitate relevantă în domeniul sănătăţii şi parteneri sociali 
(organizaţii sindicale) și-au unit forțele pentru a formula şi promova propuneri alternative la 
politicile publice de sănătate iniţiate de Guvern. 
 
Lista organizațiilor civile și a partenerilor sociali: 

1. Alianța Pacienților Cronici din România 
2. Asociația ”Lupta pentru viață” 
3. Asociația ”Sfântul Nectarie” Cluj 
4. Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale  
5. Asociația Help Autism 
6. Asociația Națională a Farmaciștilor de Spital 
7. Asociația Română de Sănătate Publică și Management Sanitar 
8. Asociația Gaucher România 
9. Asociația Mental Health Association of South-Eastern Europe 
10. Asociația Pacienților cu Tumori Neuroendocrine din România 
11. Asociația Pacienților Oncologici Călărași 
12. Asociația pentru Managementul Calității în Sănătate 
13. Asociația pentru Spitalul Ilișești 
14. Asociația Română de Hemofilie 
15. Fundația Down Carei 
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16. Fundația Iatrika 
17. Sindicatul Personalului Didactic din UMF ”Carol Davila” București 
18. Sindicatul SANITAS Constanța 
19. Sindicatul Solidaritatea Sanitară Cluj 
20. Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) 

 
Reprezentanții organizațiilor au finalizat activitatea de instruire din cadrul proiectului, dedicată 
dezvoltării competențelor ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și 
promovarea de propuneri de îmbunătățire a politicilor publice din domeniul sanitar privind 
calitatea serviciilor medicale și siguranța pacienților. 
 
În continuare, persoanele care fac parte din grupul țintă vor participa la constituirea unei rețele 
de lucru la nivel național care va urmări în cadrul proiectului realizarea a două obiective 
specifice importante pentru atingerea scopului comun de îmbunătățire a politicii naționale de 
sănătate, și anume:  
1. Dezvoltarea unui instrument / concept de colectare integrată a informațiilor necesare 

monitorizării și evaluării politicilor publice în domeniul calitații serviciilor de sănătate; 
2. Crearea rețelei QUALIMED drept mecanism de consolidare a dialogului social, formulare, 

susținere și promovare a propunerilor alternative la politicile privind calitatea serviciilor 
medicale și siguranței pacientului. 

 
În cadrul acestui proiect, grupul țintă va conlucra la elaborarea și promovarea a trei propuneri 
alternative la politicile publice din domeniul sănătății.  
 
Informații suplimentare: Asociația CREST, RO-440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.48, 
telefon/fax 0261-877770, 0261-877771, mobil 0722-112189, office@crest.ro, crest-center.org. 
Persoană de contact: Jr.Angela SZEKELY – asistent de proiect. 
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