Raport
referitor la realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane
din sistemul sănătății pentru anii 2016-2025
Obiective specifice

Activităţi

Termenul de
realizare

Responsabilii
de realizare

Indicatorii
Rezultat
de
performanță
1
2
3
4
5
6
Obiectivul general 1. Îmbunătățirea procesului de gestionare a resurselor umane din sănătate
Obiectiv specific: Actualizarea/ajustarea cadrului legislativ/normativ în domeniul resurselor umane din sănătate la exigențele europene și cerințele OMS
1. Actualizarea/ajustar 1.1. Elaborarea proiectului de
Trimestrul
Ministerul
Proiect de
Prin Legea nr.191 din 27.07.2018 a fost
ea cadrului
modificare a Legii ocrotirii
III, 2016
Sănătății,
lege elaborat modificată Legea nr. nr.411- XIII din 28
legislativ/normativ în sănătății nr.411- XIII din 28
Ministerul Muncii și remis spre martie 1995, referitor la instruirea și plasarea
domeniul resurselor
martie 1995, Codul muncii al
Protecției Sociale examinare
în cîmpul muncii a personalului medical.
umane din sănătate la Republicii Moldova nr. 154 - XV
și Familiei,
Guvernului
Este în proces de elaborare Codul Sănătății.
exigențele europene și din 28 martie 2003, Codului
Ministerul
Acesta va include un capitol privind
cerințele OMS
educației al Republicii Moldova,
Educației
certificarea activității profesionale.
nr. 152 din 17 iulie 2014 și a altor
acte legislative în vederea
certificării activităților
profesionale ale personalului
medical și farmaceutic
1.2. Revizuirea nomenclatoarelor
Trimestrul II, Ministerul
Proiect de
Prin Ordinele MSMPS nr. 39 din 03.02.2017,
de formare profesională și al
2016
Sănătății
ordin elaborat nr.62 din 30.05.2017, nr.107 din 06.09.2017,
specialităților medicale și
și aprobat
nr.589 din 14.05.2018 a fost modificat și
adaptarea lor la cerințele europene
completat ordinul nr.175P§2 din 23.12.2015
cu privire la aprobarea Nomenclatorului
specialităților
pentru
pregătirea
postuniversitară prin studii de rezidențiat, în
scopul ajustării specialităților la rigorile
europene.
2. Îmbunătăţirea
2.1. Modernizarea și optimizarea
Trimestrul I, Ministerul
Proiect de
În curs de realizare de către Agenția Națională
mecanismului de
formelor de raportare statistică la
2016
Sănătății,
ordin elaborat pentru Sănătate Publică. Anual se efectuează
colectare, prelucrare,
compartimentul resurselor umane
Centrul Național
și aprobat
optimizarea formularelor statistice Forma 17

1
analiză și diseminare a
datelor cu privire la
resursele umane din
sănătate

2

3

4
de Management
în Sănătate

2.2. Implementarea Sistemului
Informatic
de
Evidență
a
Resurselor Umane din Sistemul
Sănătății

Trimestrul I,
2016

Ministerul
Sănătății

2.3. Elaborarea formelor de
raportare
statistică
pentru
structurile internaționale (OECD,
Eurostat, OMS)

Trimestrul II,
2016

Ministerul
Sănătății,
Centrul Național
de Management
în Sănătate

5

6

și Forma 17a.
În baza planului de acțiuni anual al Agenției
Naționale pentru Sănătate Publică se
realizează
colectarea
datelor
privind
necesitatea (pe post și pe loc) de personal
medical cu studii superioare (iulie 2020) și
studii medii (mai 2020). În perioada
15-30.03.2020 a fost evaluată și analizată
rezerva națională de RUS pe profil ATI,
infecționiști, specialiști de profil terapeutic, în
contextul pregătirii răspunsului național către
pandemia Covid-19.
Sistem
Sistemul Informatic de Evidenţă a Resurselor
funcţional
Umane din Sistemul Sănătăţii (SIERUSS)
Regulament este unul funcţional.
de utilizare 100% de IMSP sunt utilizatori. Peste 82000
de persoane angajate în sistemul sănătăţii sunt
elaborat şi
introduse în sistem. De asemenea, toate IMSP
aprobat
au beneficiat de Ghidul de utilizare a
Procentul
instituţiilor SIERUSS- ului.
medicale care A fost aprobat Ordinul MSMPS nr.1220 din
21.12.2020 “Cu privire la reingineria
aplică
Sistemului Informațional Evidența resurselor
Sistemului
Informatic de umane din sistemul de sănătate” ce a inițiat
procesul de modernizare (reinginerie) a
Evidență a
SIERUSS.
Resurselor
Umane din
Sistemul
Sănătății
Ordin privind Agenția Națională pentru Sănătate Publică
formele de
raportează datele statistice pentru structurile
raportare
internaționale (OECD, Eurostat, OMS), în
statistică
conformitate cu
formele de raportare
aprobat
dezvoltate de către organismele internaționale
la care are loc raportarea.

1

2

3

4

2.4. Elaborarea anuală (și la Trimestrul I, Ministerul
cerere) a indicatorilor și analizei
2016 –
Sănătății
resurselor umane din sănătate
trimestrul IV,
2025

3. Crearea
și
implementarea unui
mecanism eficient de
planificare
a
personalului
în
sistemul sănătății

3.1. Elaborarea mecanismului de
stabilire a necesităților de
personal bazat pe indicatorii de
sănătate, volumul de asistență
medicală și perspectivele de
dezvoltare a instituției
3.2. Elaborarea ghidurilor și
instrucțiunilor
privitor
la
planificarea personalului din
instituțiile medicale

Trimestrul II,
2016

Trimestrul
IV, 2016

Ministerul
Sănătății

Ministerul
Sănătății,
Centrul de
Management în
Sănătate

5

6
Raportarea se efectuează periodic la
solicitarea organismelor internaționale și are
loc în regim on line.

Ordinul
privind
indicatorii
resurselor
umane din
sănătate
elaborat și
aprobat

Prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 1038
din 23 decembrie 2016 au fost aprobați
indicatorii de performanță a activității IMSP.
Printre indicatorii aprobați se regăsesc și
indicatorii de management al resurselor
umane, după cum urmează:
1) Lipsa litigiilor de muncă pierdute de
instituție în instanțele de judecată și al
petițiilor
argumentate
și
confirmate;
2) Rata personalului medical angajat prin
concurs din numărul total de personal medical
angajat
la
nivel
de
100%;
3) Rata angajaților (personal medical) care nu
au participat nici la un curs de instruire întrun anumit interval de timp, după primii 5
(cinci) ani de activitate la nivel de 0%;
4) Rata acoperirii statelor de personal nu mai
mică de 80%.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică a
inițiat o procedură de identificare a factorilor
principali de care se va ține cont la stabilirea
numărului necesar de personal medical,
pentru a elabora o metodologie de calcul.

Mecanism de
stabilire a
necesităților
de personal
elaborat și
implementat
Ghiduri și
instrucțiuni
privitor la
planificarea
personalului

Va urma după elaborarea mecanismului de
stabilire a necesităților de personal.

1

2

3.3. Organizarea cursurilor de
instruire
a personalului din
subdiviziunile resurse umane
privitor
la
planificarea
personalului
4.
Fortificarea
capacităților
autorităților naționale,
implicate
în
gestionarea resurselor
umane din sănătate

4.1. Organizarea cursurilor de
instruire și vizitelor de studiu în
implementarea politicilor resurse
umane din sănătate cu participarea
Direcției management personal
medical
a
Departamentului
Analiză și Planificarea Resurselor
Umane din Sănătate şi a Centrului
Național de Management în
Sănătate
4.2. Organizarea cursurilor de
instruire pentru personalul din
subdiviziunile resurse umane din
instituțiile medicale

3

5
din instituțiile
medicale
elaborate și
distribuite
Trimestrul I, Ministerul
Numărul de
2017 –
Sănătății,
cursuri
trimestrul IV, Centrul de
desfășurate
2025
Management în
Numărul de
Sănătate
persoane
instruite
Trimestrul I, Ministerul
Numărul de
2017 –
Sănătății,
instruiri,
trimestrul IV, Ministerul Muncii
vizite de
2025
Protecției Sociale
studiu
și Familiei,
Centrul Național
de Management
în Sănătate

Trimestrul I,
2017 –
trimestrul IV,
2025

4

Ministerul
Sănătății, în
comun cu
autoritățile
publice locale,
instituțiile
medico-sanitare
publice

Numărul de
instruiri

6

Va urma după elaborarea ghidurilor și
instrucțiunilor privitor la planificarea
personalului din instituțiile medicale.

Specialiștii Agenției Naționale pentru
Sănătate Publică au participat la ședințele
Grupului de lucru responsabil de elaborarea
compartimentului Resurse Umane în Sănătate
din cadrul Proiectului Strategia Națională în
Sănătate 2030. A avut loc comunicarea
eficientă și schimbul de informații cu toți
membrii grupurilor de lucru implicați în
elaborarea Strategiei Naționale de Sănătate
2030 pe componenta RUS.
Pe parcursul 2017-2020 personalul din
subdiviziunea RUS a participat la cursuri de
instruire, organizate de diferite instituții și
furnizori de instruire, cu tematica ,,Legislația
muncii” ”Remunerarea muncii, garanțiile
sociale și compesațiile”,”Asigurarea și
protecția
muncii”,”Aplicarea
legislației
muncii prin prisma reflectării legislației
privind protecția datelor cu caracter
personal”, ”Aspecte teoretice și practice
privind contractul individual de muncă
încheiat
pe
durată
determinată”,
”Managementul
documentelor”,
”Managementul
schimbării”,
”Aspecte
teoretice şi practice privind disciplina

1

5.Promovarea
colaborării
internaționale
în
domeniul elaborării și
implementării
politicilor în domeniul
resurselor umane din
sănătate

2

3

4.3. Crearea condițiilor adecvate
și dotarea cu echipamentul
necesar a subdiviziunilor resurse
umane din instituțiile medicale

Trimestrul I,
2016 –
trimestrul IV,
2025

5.1. Facilitarea dialogului pentru Trimestrul I,
elaborarea politicilor, planurilor şi
2016 –
monitoringul resurselor umane trimestrul IV,
din sănătate în Regiunea Europei
2025
de Sud-Est

4

Ministerul
Sănătății, în
comun cu
autoritățile
publice locale,
instituțiile
medico-sanitare
publice

Ministerul
Sănătății,
Centrul Național
de Management
în Sănătate

5

Numărul de
subdiviziuni
din cadrul
serviciului
resurse
umane din
instituțiile
medicosanitare
publice
dotate
Echipament
necesar
procurat și
instalat
Numărul de
activități
comune
Numărul de
acte comune
adoptate

6
muncii”, ”Modificările și completările operate
în Codul Muncii prin Legile nr.155 și 157 din
20.07.2017;
”Particilaritățile
acordării
concediilor anuale și sociale”, ”Aspecte
practice privind calcularea și achitarea
indemnizațiilor de concediu, prestațiilor de
asigurări sociale”, ”Sănătatea mintală la locul
muncii” (în total 18 IMSP)
În perioada supusă raportării sau creat condiții
favorabile pentru activitatea secțiilor resurse
umane, și anume
sau
procurat și
instalat utilaj performant (calculatoare,
scanere, xerox, etc.) și mobilier.
100% de IMSP sunt utilizatori a Sistemului
Informatic de Evidenţă a Resurselor Umane
din Sistemul Sănătăţii (SIERUSS).

În cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate
Publică în perioada 18.05–18.06.2020 a fost
efectuată o cercetare sociologică privind
evaluarea impactului infecției Covid-19
asupra lucrătorilor medicali din Regiunea
Europei de Sud-Est.
A fost asigurată participarea în regim on-line
la plenara a 42-a al RSESE din 21.07.2020 și
la plenara a 43-a al RSESE din 25.11.2020;
A fost asigurată participarea la proiectul
RSESE “Fortificarea capacităților nurselor –
lucrătorii din prima linie în combaterea
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2

3

4

5.2. Implementarea politicilor Trimestrul I, Ministerul
OMS și a structurilor UE în
2016 –
Sănătății
domeniul resurselor umane din trimestrul IV,
sănătate
2025

5

6
COVID-19”: facilitarea participării active a
nurselor din Republica Moldova la ciclurile
de perfecționare “Instruire de urgență a
nurselor din Asistența Medicală Primară
privind combaterea pandemiei COVID-19”
din 30.11-04.12.2020 și 14-18.12.2020, de
rînd cu colegii din Albania, Bosnia și
Herzegovina,
Muntenegru,
Republica
Macedonia de Nord și echipa de experți din
Institutul de Sănătate Publică, Italia.
Numărul de 1.
În perioada 07.05.2018-31.10.2020,
acte aprobate Agenția Națională pentru Sănătate Publică a
gestionat și reprezentat la toate nivelele
Centrul Regional de Dezvoltare a Rețelei de
Sănătate a Europei de Sud Est (RSESE), fapt
ce a permis promovarea și implementarea la
nivel național a politicilor RSESE/OMS,
conform „Strategia de cooperare subregională
(SCS) SEEHN-WHO pentru 2018-2023”;
2.
În 2020 Agenția Națională pentru
Sănătate Publică a aplicat la instrumentul de
suport european EC TAIEX pentru
desfășurarea unui atelier de lucru internațional
la Chișinău planificat pentru trimestrul I 2021
cu tema: „Lupta cu maladiile nontransmisibile
prin fortificarea capacităților nurselor și
moașelor în țările membre ale RSESE”,
conform EC ref. 31336;
3.
În trimestrul III-IV 2020 Agenția
Națională pentru Sănătate Publică a participat
la proiectul internațional “Fortificarea
capacităților nurselor din prima linie de
răspuns la pandemia COVID-19”. Aceasta a
permis diseminarea și promovarea politicilor
europene cu privire la răspunsul de urgență al
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nurselor din asistența medicală primară la
pandemia COVID-19;
4.
Agenția Națională pentru Sănătate
Publică a participat:
1) la webinarul internațional din 25.06.2020
cu tema „Raportarea anuală NHWA și SoWM
report 2021” fapt ce a permis implementarea
și realizarea la nivel de țară al politicilor OMS
cu privire la “The State of the World's
Midwifery” și „The National Health
Workforce Accounts”;
2) la atelierul de lucru EU HealthNet din data
de 13-14.02.2020, cu tema “Planificarea
resurselor umane, calitatea asistenței medicale
acordate, siguranța pacientului și condițiile de
muncă” și la webinarul SEPEN din
18.03.2020 cu tema „Impactul BREXIT
asupra mobilității HWF” ce a permis
diseminarea politicilor UE actualizate cu
privire la resursele umane în sănătate în
contextul BREXIT.
5.3.
Semnarea
acordurilor Trimestrul I, Ministerul
Numărul de În conformitate cu Hotărîrea Guvernului
bilaterale în domeniul resurselor
2016 –
Sănătății,
acorduri
nr.936 din 22 noiembrie 2013 „Pentru
umane din sănătate
trimestrul IV, Ministerul,
bilaterale
iniţierea negocierilor asupra proiectului
2025
Muncii, Protecției
Acordului interguvernamental cadru în
Sociale și
domeniul migraţiei personalului medical” se
Familiei
negociază cu statele, menţionate în anexă,
privind semnarea acordurilor bilaterale.
Obiectivul general 2. Generarea adecvată, calitativă și cantitativă a personalului medical în conformitate cu necesitățile sistemului sănătății

1
6.Promovarea
continuă
a
atractivității profesiei
medicale

2
6.1. Elaborarea Planului de
comunicare între instituțiile de
învățămînt medical în vederea
atragerii celor mai buni absolvenți
în sistemul sănătății

3
Trimestrul I,
2017

4
Ministerul
Sănătății,
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină
6.2. Elaborarea de către instituțiile Trimestrul I, Ministerul
de învățământ medical a unui plan
2016 –
Sănătății,
de acțiuni pentru promovarea trimestrul IV, Universitatea de
învățămîntului medical
2025
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină

5
Plan de
acțiuni în
îmbunătățirea
comunicării
elaborat și
aprobat

6
În cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost
elaborate Strategia Social Media a USMF
„Nicolae Testemiţanu”. Pe portalul on-line
Admiterea.md a fost publicate articole,
fotografii, bannere și informații despre
admitere.

Plan de
acțiuni
elaborat și
implementat

Senatul USMF „Nicolae Testemițanu” anual
aprobă Politica de relații publice al USMF
„Nicolae Testemițanu” și Planul de acțiuni în
domeniul relațiilor publice, care au drept scop
inclusiv promovarea învățământului medical
și farmaceutic, în special, în rândul
potențialilor candidați la studii, pe parcusul
anului 2020 fiind organizate următoarele
activități:
1. A fost lansată campania Recunoștință și
apreciere pentru lucrătorii medicali, pe
pagina de Facebook a Universității fiind
postat câte un banner - desen sugestiv, realizat
de elevii-participanți la concursul de desene
Medicul în ochii unui copil.
2. De Ziua Internațională a Asistenților
Medicali (12 mai) a fost organizată o
campanie de promovare a rolului asistenților
medicali în societate și de recunoștință pentru
munca acestora, fiind îndemnat mediciniștii
să fie protagoniștii mesajelor care să exprime
rolul și aportul asistentului medical.
3. De Ziua Lucrătorului Medical și a
Farmacistului (19 iunie):
a) pe portalul Universității, pagina de
Facebook și pe canalul de Youtube al
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instituției a fost plasat un mesaj de felicitare
al rectorului, adresat comunității medicale, un
banner inspirat dintr-un desen - câștigător al
concursului „Medicul în ochii unui copil”;
b) Compania Media Show Grup a realizat un
concert „Live for Life”, în cadrul căruia a
intercalat o secvență din Depunerea
Jurământului de medic și farmacist a
Promoției 2020 a USMF „Nicolae
Testemițanu”;
c) a fost realizat și distribuit un film
documentar
Depunerea
on-line
a
Jurământului de medic și farmacist a
Promoției 2020 a USMF „Nicolae
Testemițanu”;
d) au fost acordate 1070 de diplome de onoare
mediciniștilor antrenați în misiuni de
voluntariat în lupta cu noul tip de coronavirus,
studenților și medicilor-rezidenți – angajați în
instituții
medico-sanitare,
studenților
farmaciști, precum și medicilor – membri ai
comunității universitare.
3. În vederea promovării ofertei educaționale
a
Universității
(a
programelor
de
studii/specialităților) a fost lansat concursul
Eu sunt promotorul USMF „Nicolae
Testemițanu”,
pe pagina de FB a
Universității fiind postate mai multe mesaje
scrise, fotografii și secvențe video înregistrate
de către studenți, medici-rezidenți, decani,
prodecani, profesori, absolvenți ș.a. Pentru
atragerea candidaților la studii, programele de
studii universitare au fost promovate în massmedia prin publicarea anunțurilor cu privire la
admitere,
emiterea
și
publicarea
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comunicatelor
de
presă
pe
site-ul
Universității, Agenției de presă INP și în
Ziarul de gardă, organizarea transmisiunilor
live pe https://www.privesc.eu/ și pe site-ul
Universității. A fost elaborat Ghidul
candidatului pentru înscriere on-line la
concursul de admitere - postat pe site și
distribuit pe rețelele de socializare. Au fost
pregătite și publicate materiale în două reviste
specializate destinate acestui grup-țintă:
Îndrumarul
Abiturientului
2020
și
Abiturientul 2020 în limbile română și rusă.
Pe portalurile http://admiterea.md/ și site-ul
https://esp.md/ – proiectul special Abiturient
2020, au fost publicate articole, fotografii,
bannere și informații despre admitere,
spoturile video de promovare. Au fost
elaborate: un flyer pentru noul program de
studii Tehnologie radiologică și un pliant
pentru specialitatea Sănătate publică, în
scopul promovării acestora; un banner
electronic pentru promovarea noului program
de master Tehnologii moleculare în sănătate
(ciclul II), lansat de Școala doctorală în
domeniul științe medicale.
4. Au fost editate cinci numere ale ziarului
universitar Medicus, dintre care trei ediții
curente și două speciale (Admitere-2020 și
ediția dedicată Aniversării a 75-a a USMF
„Nicolae Testemițanu”), distribuite în format
tipărit. Versiunea electronică a numerelor de
ziar au fost plasate pe portalul universitar,
fiecare număr nou al ziarului fiind distribuit
pe pagina de Facebook a Universității, pentru
a spori gradul de lecturare on-line al acestuia.
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5. Au fost actualizate sistematic informațiile
pe portalul informațional universitar, fiind
publicate evenimente (94 la număr), noutăți
(226), create 174 de galerii foto și 103 video.
Au fost promovate performanțele științifice și
inovațiile
realizate
de
comunitatea
universitară prin evenimente și noutăți
publicate
pe
portalul
informațional
universitar, ziarul Medicus, fiind distribuite și
pe pagina de Facebook a instituției.
6. A fost implementată Strategia Social
Media a USMF „Nicolae Testemițanu”, ce
vine să promoveze imaginea Universității și a
specialităților medicale prin intermediul
rețelelor de socializare. În premieră, pe
Facebook a fost realizată o campanie plătită,
cu un buget de 13 mii 962 lei, pentru
promovarea programelor de studii și a fost
creat un grup – Admitere 2020, unde
sistematic au fost plasate informații cu privire
la admitere, bannere și flyere privind oferta
educațională, dar și numeroase mesaje scrise
și video realizate în cadrul campaniei Eu sunt
promotorul USMF „Nicolae Testemițanu”.
Campania a fost una de rezonanță, fapt
confirmat prin numărul mare de aprecieri, dar
și a comentariilor pozitive la postări, precum
și prin sporirea semnificativă a numărului de
candidați la studii autohtoni înscriși la
concursul de admitere (o cerere de 3 ori mai
mare față de anul precedent).
7. În context aniversar, Universitatea a
realizat un film documentar (20 min.) USMF
„Nicolae Testemițanu - 75 de ani de calitate,
excelență și performanță și un spot video (3
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7.Adaptarea
învățămîntului
medical și farmaceutic
la
reformele
din
domeniu și cerințele
globale prin formarea
profesională bazată pe
competenţe

7.1. Elaborarea conceptului de
transformare a educației medicale
și implementarea metodelor de
învățămînt bazate pe competențe

Trimestrul
IV, 2017

Ministerul
Sănătății,
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină

5

6
min), în limba română și engleză.
În toate Colegiile de Medicină au fost
elaborate Planuri de activitate a Comisiilor de
admitere, în scopul promovării învățământului
medical postsecundar și postsecundar
nonterțiar, care includ un șir de măsuri de
recrutate la studii a absolvenților de liceu și
gimnaziu.
Pe pagina web a instituțiilor de învățămînt
plasarea informaţii referitoare la planul de
înmatriculare la studii, actele necesare pentru
înscrierea la concursul de admitere,
categoriile de candidaţi ce se pot înscrie la
concursul
de
admitere,
metodologia
organizării şi desfăşurării concursului de
admitere, taxele de studii, și înscrierea on-line
în perioada pandemică cu Covid-19,
publicarea anuală a informaţiei despre
admiterea la programul de formare
profesională în revista „Abiturient”.
Concept
La USMF „Nicolae Testemiţanu” la acest
aprobat
capitol, a fost elaborate Rapoarte anuale de
Numărul de activitate al USMF, Cadrul Național al
programe
Calificărilor și Standarde ocupaționale
elaborate și aprobate pentru programele de studii
implementate Medicină, Medicină preventivă, Farmacie,
Stomatologie, Optometrie și Asistență
Medicală Generală.
Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie
”Raisa Pacalo” a asigurat
procesul
educaţional 100% cu curricula, inclusiv la
stagiul de practică şi cu instrumente
curriculare. Asigurarea unităţilor de curs cu
Ghiduri metodologice de aplicare a cu-rricula
şi proiecte de lungă durată (60%).
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3

4

7.2. Implementarea conceptuluii
de transformare a educației
medicale și implementarea
metodelor de învățămînt bazate pe
competențe

Trimestrul I,
2018trimestrul IV,
2025

Ministerul
Sănătății,
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină
Ministerul
Sănătății,
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,

7.3. Elaborarea conceptului
educației inter- și
transprofesionale

Trimestrul
IV, 2017

5

6
Asigurarea procesului
educaţional
cu
instrumente curriculare utilizate în procesul
didactic.
Centrul de Educație Medicală Continuă
a Personalului Medical și Farmaceutic cu
Studii Medii a implemetat în anul 2016 – 18
programe, 2017 – 30, 2018 – 18, 2019 -35,
2020 – 18.
Au fost elaborate ghiduri:
1.Ghidul elevului la disciplinele de
specialitate.
2.Suport de curs la disciplini de specialitate.
3. Ghiduri pentru lecțiile practice la
disciplinele de specialitate.
În scopul dezvoltării și perfecționării
comptenețelor digitale ale cadrelor didactice
în luna aprilie-mai 2020 au fost organizate
Sesiuni de formare la distanță, cu genericul:
„Creăm și aplicăm instrumente virtuale”.
Raport de
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
implementare „Nicolae Testemițanu” a fost acreditată
elaborat
intrnaţional în baza standardelor Federaţiei
Mondiale de Educaţie Medicală (World
Federation for Medical Education - WFME)
pe un termen de 5 ani.

Concept
aprobat
Numărul de
programe
elaborate și
implementate

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie
”Raisa Pacalo” a asigurat elaboararea și
aprobarea
Profilurilor
ocupaționale
(7 calificări), Standardelor calificărilor
(7 calificări).
104 programe elaborate cu specific inter și
transdiciplinar. În programe suplimentar la

1

2

3

7.4 Implementarea conceptului Trimestrul I,
educației
interși
2018transprofesionale
trimestrul IV,
2025

7.5. Revizuirea curriculumului
universitar și postuniversitar cu
includerea subiectelor ce țin de
sănătatea populației în mediul
rural
privind
consolidarea
competențelor cadrelor medicale
care activează în zonele rurale
pentru a spori gradul lor de
retenție

7.6. Susținerea expunerii în
perioada practicii la experiențe
clinice rurale

Trimestrul
IV, 2017

Trimestrul I,
2016trimestrul IV,
2025

4
colegiile de
medicină

Ministerul
Sănătății,
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”

Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”

5

Numărul de
programe de
învățîmînt
aprobate

Curriculumul
universitar și
postuniversit
ar revizuit și
aprobat

Rata
medicilor
rezidenți ce
au efectuat
stagiul
practic

6
subiectele fundamentale sunt incluse și
subiecte ca: Etica și deontologia medical
Psihologia medical;Aspecte ale comunicării;
Medicina calamităților; Dreptul Medical;
Traficul de ființe umane.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu în anul 2020 a
implementat
Programul
tehnologie
radiologică.

În curriculum universitar la programul de
studii 0912.1 Medicină, este inclus
S.12.0.114-Stagiu clinic (medic de familie),
cu durata 390 de ore, cu revizuirea curriculum
la fiecare 2 ani, ultima revizuire aprobat PV 4
din 20.03.2018.
Aprobarea Programei de rezidentiat la
specialitatea Medicină de familie cu
includerea stagiului rural obligatoriu (Apobat
în 2015)
În programul de studii 0913.1 Asistența
Medicală Generală, (aprobat 22.02.2018)
sunt incluse disciplinele S04.A.037 Nursing
rural și S06.O.0.49 Nursing comunitar, ultima
aprobare PV 4 din 20.03.2018
În scopul organizării şi desfaşurării eficiente a
stagiului practic al studenţilor USMF
„N. Testemiţanu”, anual, în lunile martieaprilie se desfășoară stagiul practic al
sudenţilor. Pe parcursul anului 2020 în total
590 mdici rezidenți au urmat stagiul practic,

1

2

7.7. Îmbunătățirea sistemului de
admitere în învățămîntul superior
și postuniversitar, precum și
examinării/testării pe parcursul
studiilor, bazat pe competiție și
transparență

3

4

5

6

inclusiv:
a) profil terapeutic
- 321;
b) profil chirurgical - 141;
c) profil stomatologic - 102;
d) profil farmaceutic - 18;
e) sănătate publică
- 8.
Trimestrul I, Ministerul
Regulamentel În scopul eficientizării procesului de
2016Sănătății,
e privind
înmatriculare în direcţia oferirii instituţiilor a
trimestrul IV, Ministerul
desfășurarea unei autonomii mai largi, în sesiunea de
2025
Educației,
admiterii în admitere din anul 2020, universităţile şi-au
Universitatea de
instituțiile de planifîcat separat termenele de admitere:
Stat de Medicină
învățîmînt
sesiunea de bază şi acele suplimentare; au
și Farmacie
medical
stabilit propria Metodologie de admitere.
„Nicolae
modificate
conform profilului, pe bază de performanţe.
Testemițanu”,
Astfel, Universitatea de Stat de Medicină şi
colegiile de
Farmacie „Nicolae Testemiţanu" a elaborat si
medicină,
aplică propriile teste şi subiecte pentru
Cabinetul
convorbire la limba englezâ.
instructiv-metodic
Au fost examinate şi aprobate planurile de
republican
învăţământ la specialităţiie: 0910.1 Medicină
preventivă, 0911.1 Stomatologie, 0912.1
Medicină, 0913.1 Asistenfă medicală
generală,
0914.4 Optometrie,0916.1
Farmacie; programele de master Tehnologii
moleculare în sănătate (120 ECTS) şi un
master în Managementul Sănătăţii publice
(120 ECTS).
În contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice
şi măsurilor întreprinse de autorităţi pentru a
preveni şi combate epidemia virusului
COVID-19 în ţarâ, pe de o parte, şi lipsei
acute de personal medical implicat în
controlul şi tratamentul infecţiei, pe de altă
parte, Comanda de Stat a fost majorată cu 35
de locuri bugetarc alocate specialităţilor
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3

4

5

6
medicale.
La studii superioare de Master (ciclul II), s-a
planificat, suplimentar, 20 de locuri bugetare
din contul reducerii planului de admitere la
studii de rezidenţiat.
Astfel, conform Comenzii de Stat, au fost
înmatriculaţi 440 de studenţi la buget la studii
superioare integrate, dupâ cum urmează: 380
la Medicină, 15 la Medicină preventivă, 10 la
Stomatologie, 10 la Farmacie, 10 la Asistenţă
medicală generală, 10 la Tehnologie
radiologică şi 5 la Optometrie. La contract au
fost înmatriculaţi 466 de studenţi, majoritatea
fiind la Medicină (200), Stomatologie (166) şi
Farmacie (68).
La Master la domeniul Sănâtate au fost
înmatriculaţi în total 51 de studenţi, după cum
urmează: 3 studenţi bugetari şi 2 la contract la
Tehnologii moleculare în sânătate; 17 studenţi
bugetari şi 29 la contrat la Management în
sănătate publică.
Regulamentele de admitere la toate formele
de instruire în cadrul USMF „Nicolae
Testemiţanu” în anul 2020 au fost modificate:
1. Regulamentul de organizare și desfășurare
a admiterii la studii superioare de licenţă
şi integrate (ciclul I şi II) la Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” din Republica Moldova în
anul universitar 2020-2021.
2. Regulament de organizare și desfășurare a
admiterii la studii de rezidențiat la
Universitatatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu” aprobat
ordinul MSMPS nr.793 din 26.08.2020.
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3

4
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7.8. Implementarea, menţinerea şi
dezvoltarea sistemului de
management al calităţii în
instituţiile de învăţămînt medical
axat pe creşterea calităţii
serviciilor de instruire

Trimestrul I,
2016trimestrul IV,
2025

Ministerul
Sănătății,
Ministerul
Educației,
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae

Toate
instituțiile de
învățămînt
medical au
implementat
și dezvoltat
sisteme de
management

6
3. Regulamentul de organizare a ciclului II –
studii
superioare
de
master,
în
Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din
Republica Moldova.
4. Regulamentul de organizare și desfășurare
a admiterii la studii superioare de master
în cadrul Școlii de Management în
Sănătate Publică în anul 2020, APROBAT
la şedinţa Senatului IP USMF „Nicolae
Testemiţanu” proces verbal nr.6/11 din
25.06.2020. se actualizează și se aprobă
anual.
Procesul de admitere la programul de studii
oferit de către Colegiile de Medicină se
desfășoară după o procedură comună,
reglementată
prin
”Regulamentul
de
organizare și desfășurare a admiterii la
programe de formare profesională tehnică
postsecundară nonterțiară”, aprobat prin
ordinul Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării nr.894 din 12.06.2018.
În conformitate cu actele normative externe și
interne au fost elaborate și implementate 4
Proceduri de Sistem și 15 Proceduri
Operaționale, întru îmbunătățirea procesului
de evaluare.
Sistemul de management al calității USMF
„Nicolae Testemițanu” contribuie la creșterea
calității activităților prin definirea structurilor
organizatorice
de
calitate,
elaborarea
documentelor SMC și resursele prin care se
realizează acestea concentrându-se pe
satisfacerea cerințelor părţilor interesate.
Sistemul de Management al Calității
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3

4
Testemițanu”,
colegiile de
medicină,
Cabinetul
instructiv metodic
republican

5
al calității

6
universitar este în corespundere cu cerințele
standardului ISO 9001:2015, fapt confirmat și
în noiembrie 2020 prin petrecerea cu succes a
auditul extern privind funcționalitatea
sistemului.
Angajații USMF „Nicolae
Testemiţanu” aplică şi dezvoltă continuu
cerințele sistemului de management al calităţii
universitar. La moment Sistemul de
Management al Calității deține 16 proceduri
de proces și sistem. Politica rectorului în
domeniul calității a fost actualizată la
01 septembrie 2020, aceasta este tradusă în
limba rusă și engleză, plasată pe pagina WEB
a instituției. Toate documentele aferente
Sistemului de Calitate sunt disponibile pentru
toți angajații Universității în Sistemul
Informațional de Management Universitar.
În anul 2020 au fost completate și colectate
65548 chestionare de la beneficiari. Nivelul
de satisfacție a beneficiarului pentru anul
2020 este de 93 % fiind egală cu media anului
2019.
Prin Ordinul Ministrului educaţiei, culturii şi
cercetării nr. 1058 din 28.08.2019, în baza
evaluării externe efectuate de către Agentia
Independentâ pentru Acreditare şi Rating din
Astana, Kazahstan (IAAR), înregistrată în
EQAR, a fost aprobată acreditarea
instituţională a USMF „Nicolae Testemiţanu”
pentru o perioadă de 5 ani.
A fost emis Ordinului Ministrului educaţiei,
culturii şi cercetării nr.831 din 17.08.2020
”Cu privire la autorizarea de funcţionare
provizorie a programelor de sludii superioare
la Universitatea de Stat de Medicină şi
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8. Creșterea calității
învățământului
medical prin sporirea
eficienței utilizării
mijloacelor financiare
și prin
promovarea/implemen
tarea managementului
calității

8.1. Includerea în programele de
studii a instruirii prin simulare

Trimestrul
III, 2017

Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină

Numărul
programelor
de studii în
care este
inclusă
instruirea
prin simulare

8.2. Includerea în programele de Trimestrul I, Universitatea de
studii a instruirii în baza
2016 –
Stat de Medicină
protocoalelor clinice naționale, trimestrul IV, și Farmacie

Numărul
programelor
de studii

6
Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
În cadrul Centrului de Excelenţă în Medicină
şi Farmacie „Raisa Pacalo” a fost instituită şi
aprobată Comisia de Evaluare Internă şi
Asigurare a Calităţii și aprobat Planul
activităţilor de implementare a Strategiei de
evaluare internă a calităţi pentru 2016-2020.
Monitorizarea şi revizuirea programelor de
formare profesională s-a realizat în baza
Ghidului
Managementului
Calităţii,
Manualului de management al calității, a
înglobat mai multe proceduri de realizare şi
evaluare
a
standardului
educaţional,
monitorizarea proceselor de predare-învăţareevaluare; evaluarea calităţii a traseului
profesional prin colectarea şi prezentarea
datelor cu privire la angajarea absolvenţilor în
câmpul muncii, studierea şi comunicarea
rezultatelor satisfacţiei angajatorului privind
calitatea pregătirii speciliaştilor la programele
de formare.
În cadrul Universității de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în instruirea
prin simulare au fost aplicate programe la
etapa universitară, la etapa postuniversitară și
la etapa educației medicale continue.
În cadrul Centrului de Excelenţă în
Medicină şi Farmaeie „Raisa Pacalo” au fost
implemetate 33 de cursuri unde se utilizează
simularea.
Instruirea prin simulare se
realizează atît la stagiile practice preclinice,
precum și cele clinice.
În cadrul Universității de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, pe parcursul
anului 2020 în total, 10 programe de studii au

1

2
protocoalelor clinice standardizate
pentru medicul de familie etc.

3
2025

9.Fortificarea continuă 9.1.
Realizarea
schimbului Trimestrul I,
a
capacităților academic între instituțiile de
2016 –
didactice în domeniu învățîmînt medical
trimestrul IV,
sub aspect de nivel de
2025
competență

9.2. Elaborarea unui nou program Trimestrul II,
de masterat în pedagogie medicală
2020
pentru
catedrele
științifico-

4
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină

Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină

Ministerul
Sănătății,
Ministerul

5
ajustate la
instruirea în
baza
protocoalelor
clinice
naționale,
protocoalelor
clinice
standardizate
pentru
medicul de
familie
Numărul de
cadre
didactice ce
au participat
la schimburi
academice

Program de
masterat în
pedagogie

6
fost ajustate la instruirea
în baza
protocoalelor clinice naționale, protocoalelor
clinice standardizate pentru medicul de
familie.
În cadrul Colegiilor de medicină curricula la
disciplinele clinice conține subiecte, care
asigură implementarea protocoalelor clinice
naționale în procesul de instruire (aplicarea
prevederilor
protocoalelor
standardizate
PEN1/PEN2 în procesul educațional).

Pe parcursul anului 2020 schimburile
academice au fost sistate din cauza din
situației epidemiologice.
Cadrele didactice al Colegiului de Medicină
Bălți, la invitația Școlii Sanitare Postliceale
„Sanity” Bacău, România, au participat
interactiv,
în
cadrul
Simpozionului
Internațional "Sănătate prin EDUCAȚIE".
Cercetare ştiintifica, realizată cu tematica
„Strategii de îmbunătățire a complianței la
tratament a pacienților cu HTA” (Format online).
În cadrul Centrului de Excelenţă în
Medicină şi Farmaeie „Raisa Pacalo” a fost
efectuată studierea experienţei germane în
planificarea, elaborarea şi aplicarea pachetului educaţional pentru formarea asistenţilor
medicali prin sistem dual. Implementarea
experienţelor din instituţiile de învăţământ
similare de peste hotare.
A fost implementat Modulul psihopedagogic
pentru cadrele didactice. Planul de învățământ
la Modulul psihopedagogic pentru cadrele

1

2
didactice în domeniul medicinii și
farmaciei, conform legislației în
vigoare

3

4
Educației,
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină,
Cabinetul
instructiv-metodic
republican

5
medicală
elaborat și
aprobat

6
didactice a fost aprobat la ședința Senatului
Universitar, PV 7/9 din 24 mai 2018, cooronat
cu MSMPS și Ministerul Educației, Culturii și
Cerectării.
Titlul obținut la finele studiilor - Recalificare
modul psihopedagogie.

Angajarea la funcțiile profesoral-didactice în
cadrul Universității de Stat de Medicina
,,Nicolae Testemițanu” se efectuiază conform
Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea
funcțiilor didactice și științifico-didactice în
cadrul Universității de Stat de Medicina și
Farmacie
,,Nicolae
Testemițanu”
din
Republica Moldova, aprobat prin Decizia
Senatului nr.11 din 04.12.2020
Planificarea şi recrutarea personalului didactic
în cadrul Colegiilor de Medicină se
efectuează în conformitate cu prevederile
legislaţiei muncii şi Metodologiei de angajare
a personalului didactic, didactic auxiliar și
nedidactic.
Obiectivul general 3. Implementarea managementului modern al resurselor umane prin asigurarea cu personal, menținerea, evaluarea şi dezvoltarea
continuă
10.Dezvoltarea
10.1. Elaborarea și implementarea Trimestrul I, Ministerul
Indicatori
Prin ordinul MSMPS nr.569 din 19.06.2020
competențelor
unor indicatori de calitate în
2020
Sănătății
elaborați și ”Cu privire la aprobarea Listei indicatorilor
echipelor manageriale managementul resurselor umane
aprobați
de performanţă ai activităţii instituţiei
din
instituțiile în instituțiile medicale
medico-sanitare publice și modului de
evaluare a îndeplinirii acestora” a fost
medicale
în
aprobați ”Indicatori de management al
managementul
resurselor
umane”
personalului
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc
_id=122146&lang=ro , cu raportare anuală a
9.3.
Elaborarea
criteriilor
transparente
de
recrutare,
selectare și angajare la funcțiile
profesoral -didactice

Trimestrul II,
2020

Regulament
de recrutare,
selectare și
angajare la
funcțiile
didactice
elaborat și
aprobat
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10.2. Elaborarea unui modul în
managementul resurselor umane
în procesul de instruire a
masteranzilor la Școala de
Management în Sănătate Publică
și în procesul de educație
medicală
continuă
pentru
conducătorii de diferite nivele din
sistemul sănătății

Trimestrul
III, 2016

Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
Școala de
Management în
Sănătate Publică a
Universității de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”

Modul
privitor la
management
ul resurselor
umane
aprobat în
cadrul
Programului
de educație
medicală
continuă a
personalului
medical și
farmaceutic,
precum și în
Planul de
studii a Școlii
de
Management
în Sănătate
Publică a
Universitatea
de Stat de
Medicină și
Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”

6
indicatorilor de management al resurselor
umane în cadrul evaluării indicatorilor de
performanță a activității instituțiilor medicosanitare publice.
În cadrul Şcolii de Management în Sănătatea
Publică a fost elaborat şi implementat
modulul ”Managementul resurselor umane în
programul de studii în scopul instruirii
masteranzilor”.

1

11.Fortificarea
serviciului resurse
umane din instituţiile
medico-sanitare

2
10.3 Implementarea modulului în
managementul resurselor umane
în procesul de instruire a
masteranzilor la Școala de
Management în Sănătate Publică
și în procesul de educație
medicală continuă pentru
conducătorii de diferite nivele din
sistemul sănătății

3
Trimestrul I,
2017trimestrul IV,
2025

11.1. Elaborarea modulului de
instruire în managementul
personalului pentru specialiștii din
subdiviziunile resurse umane ale
instituțiilor medico-sanitare
publice.

Trimestrul I,
2017

11.2. Implementarea modulului de
instruire în managementul
personalului pentru specialiștii din
subdiviziunile resurse umane ale
instituțiilor medico-sanitare
publice

4
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
Școala de
Management în
Sănătate Publică a
Universității de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”

Ministerul
Sănătății,
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
Centrul de
Educație
Medicală
Continuă a
Personalului
Medical și
Farmaceutic cu
Studii Medii
Trimestrul II, Ministerul
2017Sănătății,
trimestrul IV, Universitatea de
2025
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae

5
6
Raport de
Modulul „Resursele Umane din Sănătate” a
implementare fost implementat în procesul de instruire a
masterilor în cadrul ȘMSP după cum
urmează:
2016 – 23 studenți;
2017 – 21 studenți;
2018 – 45 studenți;
2019 – 18 studenți;
2020 – 24 studenți.
Totodată, peste 250 de manageri ale
instituțiilor medicale și colaboratori ai
departamentelor de personal au fost instruiți
în managementul resurselor umane.
Modulul de Școala de Management în Sănătate Publică
instruire
pentru specialiștii din subdiviziunile resurse
elaborat și
umane ale IMSP a elaborat și aprobat
aporbat
modulele „Economie și managementul
resurselor umane”; ”Leadership și psihologie
managerială”; „Managementul calității în
instituțiile
medicale”;
„Managementul
strategic”; ”Etică, integritate și legislație în
activitatea lucrătorilor medicali”, toate
aprobate la 17.12.2020, proces verbal nr. 2

Raport de
În cadrul procesului de educație continuă
implementare oferită de Școala de Management în Sănătate
Publică au participat:
a) Managementul serviciilor de sănătate – 100
ore, 13 cursanți;
b) Managementul calității serviciilor medicale

1

2

11.3. Instruirea specialiștilor din
subdiviziunile resurse umane a
instituțiilor medico-sanitare
publice în utilizarea Sistemului
Informatic de Evidență a
Resurselor Umane din Sistemul
Sănătății

12.Implementarea
mecanismelor de
aplicare și evaluare a
componentelor
managementului
resurselor umane la
nivel de instituție
medicală
(planificarea,
recrutarea, selectarea,
integrarea,
menținerea,
dezvoltarea
profesională,
evaluarea individuală
etc.)

3

4
Testemițanu”,
Centrul de
Educație
Medicală
Continuă a
Personalului
Medical și
Farmaceutic cu
Studii Medii
Trimestrul I, Ministerul
2016 –
Sănătății,
trimestrul IV, Centrul Național
2025
de Management
în Sănătate

12.1.Elaborarea regulamentului cu
privire la recrutarea,
selectarea și angajarea
personalului medical

Trimestrul I,
2016

Ministerul
Sănătății,
instituțiile
medicale

12.2.Implementarea
regulamentului cu privire la
recrutarea, selectarea și angajarea
personalului medical

Trimestrul II,
2016trimetrul IV,
2025

Ministerul
Sănătății,
instituțiile
medicale

5

6

– 75 ore, 21 cursanți;
c) Etică, integritate și legislație în activitatea
lucrătorilor medicali – 50 ore, 13 cursanți
d) Managementul organizațional și marketing
în sănătate – 50 ore, 7 cursanți
e) Managementul calității în instituțiile
medicale – 100 ore, 41 cursanți;
f) Economie și managementul resurselor
umane – 50 ore, 6 cursanți.
Numărul de În contextul utilizării Sistemului Informatic
specialiști
de Evidenţă a Resurselor Umane din Sistemul
instruiți
Sănătăţii (SIERUSS), au fost instruiți 400 de
specialişti din subdiviziunile Resurse Umane
ale IMSP. Actualmente, în cadrul Agenției
Naționale pentru Sănătate Publică activează
linia verde (022797131) și e-mail de contact:
ru.sieruss@ms.md,
pentru
asigurarea
suportului tehnic şi consultativ utilizatorilor
SIERUSS.
Regulamente Recrutarea,
selectarea
și
angajarea
elaborate și personalului medical se efectuează conform
aprobate
prevederilor
Regulamentului privind
angajarea prin concurs a personalului medical
din sistemul sănătăţii, aprobat prin ordinul
Ministerului Sănătății nr. 139 din 15
octombrie 2015, publicat în Monitorul Oficial
nr.297-300).
Conform Regulamentului menționat, toate
IMSP asigura transparenţa posturilor vacante
la concurs, prin publicarea acestora pe pagina
web a instituţiilor medicale.
Raport de
Actualmente, toate instituţiile medicale
implementare publice aplică prevederile Regulamentului
privind angajarea prin concurs a personalului
medical din sistemul sănătăţii.

1

2
12.3. Elaborarea suportului
metodologic pentru integrarea,
menținerea și dezvoltarea
profesională a personalului din
instituțiile medicale

3
Trimestrul
III, 2019

12.4. Implementarea ghidurilor
Trimestrul I,
metodologice privind suportul
2020pentru integrarea, menținerea și
trimestrul IV,
dezvoltarea profesională a
2025
personalului din instituțiile
medicale
13.Îmbunătățirea
13.1. Modernizarea continuă a Trimestrul I,
continuă a condițiilor infrastructurii
instituțiilor
2016 –
de
activitate medicale
prin
construcția trimestrul IV,
profesională
edificiilor, reparația curentă și
2025
capitală a încăperilor, amenajarea
cu mobilier ergonomic și potrivit
activității

13.2.
Dotarea
instituțiilor
medicale cu echipamentul și
tehnologiile
necesare,
în
conformitate
cu
standardele
stabilite, pentru aplicarea deplină
a
capacităților
personalului
medical în diagnostic și tratament

4
Ministerul
Sănătății

5
Ghiduri
metodologice
elaborate și
aprobate

Ministerul
Sănătății

Raport de
implementare

Ministerul
Sănătății, în
comun cu
autoritățile
publice locale,
Compania
Națională de
Asigurări în
Medicină,
instituțiile
medicale
Trimestrul I, Ministerul
2016 –
Sănătății, în
trimestrul IV, comun cu
2025
autoritățile
publice locale,
Compania
Națională de
Asigurări în

Numărul de
edificii ale
instituțiilor
medicale
infrastructura
cărora a fost
imbunătățită

Numărul de
instituții
medicale
dotate cu
echipament
și tehnologii

6
Prin ordinul Ministerului Sănătății, muncii și
protecției Sociale nr.1048 din 12.11.2020 ”Cu
privire la reglementarea sistemului naţional
de educaţie medicală
și farmaceutică
continuă”, a fost aprobat Regulamentul cu
privire la sistemul național de educație
medicală și farmaceutică continuă
a
medicilor, farmaciștilor și lucrătorilor
medicali și farmaceutici cu studii medii de
specialitate.
Va urma după elaborarea ghidurilor

Prin Dispoziția Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova nr.13 din
03 aprilie 2020, sursele fondului de dezvoltare
în mărime de 20,0 mil. lei au fost
redirecționate pentru achiziționarea, în regim
de urgență, a testelor pentru depistarea
infecției cu COVID-19.

1

2

3

4
Medicină,
instituțiile
medicale
Trimestrul I, Ministerul
2016 –
Sănătății,
trimestrul IV, Centrul Național
2025
de Management
în Sănătate

5

6

13.3. Implementarea continuă a
Numărul de Sistemul Informațional Asistența Medicală
sistemelor
informaționale
și
sisteme
Primară (SIAMP) și Sistemul Informațional
integrarea lor la toate nivelele de
informațional Asistența Medicală Spitalicească (SIAMS) a
asistență
medicală
pentru
e
fost migrat pe platforma tehnologică
eficientizarea
monitorizării
implementate guvernamentală comună (Mcloud). A fost
procesului
de
diagnostic,
inițiat
procesul
de
interoperabilitate
tratament și monitorizare a
(Mconnect) dintre Ministerul Sănătății,
pacientului și pentru reducerea
Muncii și Protecției Sociale și CNAM.
efortului lucrătorilor medicali în
completarea
documentației
medicale
Obiectivul general 4. Asigurarea finanțării durabile pentru formarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane din sănătate
14.Menținerea,
14.1. Elaborarea mecanismului de Trimestrul I, Ministerul
Mecanism
Remunerarea muncii personalului medical din
fortificarea și
remunerare a personalului angajat
2017
Sănătății,
elaborat și
cadrul instituţiilor medico-sanitare publice se
diversificarea surselor în instituțiile medicale și implicat
Universitatea de
aprobat
realizează
conform
prevederilor
financiare alocate şi
în procesul de instruire a
Stat de Medicină
Regulamentului privind salarizarea angajaţilor
colectate pentru
lucrătorilor medicali
și Farmacie
din instituţiile medico-sanitare publice
învățămîntul medical,
„Nicolae
încadrate în sistemul asigurării obligatorii de
axat pe finalități de
Testemițanu”,
asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea
studii și dobîndirea
instituțiile
Guvernului nr.837/20l6.
competențelor
medicale
Potrivit Regulamentului menționat, personalul
medical poate fi motivat financiar suplimentar
prin plata indicatorilor de performanță în
funcție de calitatea muncii, aportul și
profesionalismul angajatului în mărime de cel
puțin 15% față de salariul de funcție.
Începînd cu 01.12.2018 toate instituțiile de
învățămînt medical, conform Hotărîrii
Guvernului
nr.1234
din
12.12.2018
funcționează în regim de autogestiune
financiar-economică.

1

2
14.2. Elaborarea mecanismului de
conlucrare a instituțiilor de
învățămînt medical cu bazele
clinice din instituțiile medicale în
vederea eficientizării și sporirii
calității formării practice a
lucrătorilor medicali

3
Trimesrtul I,
2017

4
Ministerul
Sănătății,
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”,
colegiile de
medicină,
instituțiile
medicale și
farmaceutice

5
Act normativ
elaborat și
aprobat

6
Prin Hotărîrea Guvernului nr.434 din
15.05.2018 a fost modificată și completată
Hotărîrea Guvernului nr. 42 din 12.01.2006
„Cu privire la Clinica Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”.
Au fost încheiate contracte de colaborare cu
instituţiile medicale de diferit profil (IMSP,
CSP, AMT, farmacii, laboratoare tehnicodentare, instituţii departamentale şi private).
În cadrul Colegiilor de Medicină, în baza
ordinului MSMPS nr. 1541 din 27.12.2018
„Cu privire la bazele pentru instruirea practică
în învăţământul medical profesional”,
Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea stagiilor de practică în
învățământul profesional tehnic postsecundar
și postsecundar nonterțiar, aprobat prin
ordinul Ministerului Educației nr.1086 din
29.12.2016, au fost încheiate 140 contracte de
colaborare cu instituţiile medicale de diferit
profil (IMSP, CSP, AMT, farmacii,
laboratoare
tehnico-dentare,
instituţii
departamentale şi private).

14.3.Implementarea mecanismului
de conlucrare a instituţiilor de
învăţămînt medical cu bazele
clinice din instituţiile medicale în
vederea eficientizării şi sporirii
calităţii formării practice a
lucrătorilor medicali

Trimesrtul II,
2017trimesrtul IV,
2025

Ministerul
Sănătăţii,
Universitatea de
Stat de Medicină
şi Farmacie
„Nicolae
Testemiţanu”,
colegiile de
medicină,
instituţiile
medicale şi

Raport de
Pe parcursul anului 2020 USMF „Nicolae
implementare Testemiţanu” a elaborat Raportul anual al
Centrului de management al activității clinice,
prezentat la Ședința Senatului USMF
„Nicolae Testemițanu” în anul de studii 20182019, precum și referitor la Activitatea
curativă a clinicelor universitare –
implementarea Modulului Activitate clinică în
Sistemul Informațional de Management
Universitar.
În cadrul Colegiilor de Medicină au fost

1

2

3

15.Modificarea
mecanismului
de
salarizare
a
personalului medical,
cu axarea pe rezultate
și
performanță
individuală

15.1. Elaborarea mecanismului de
salarizare a personalului medical
finanțat din sursele sistemului de
asigurări obligatorii de asistență
medicală bazat pe salariul de
funcție și indicatori de
performanță

Trimestrul II,
2016

4
farmaceutice

Ministerul
Sănătății,
Compania
Națională de
Asigurări în
Medicină,
Ministerul
Muncii, Protecției
Sociale și
Familiei

5

Act normativ
elaborat și
aprobat

6
realizate mese rotunde „Rolul Asociaţiei de
Nursing din Moldova în formarea şi
dezvoltarea competenţelor profesionale la
viitorii specialişti medicali cu studii
postsecundare nonterţiare cu asistentele
medicale principale, directorii de nursing,
şefi
departamente
resurse
umane
( 02.2020); mesa rotundă „Practica care
precede probele de absolvire. Rolul
asistentului medical în acordarea serviciilor
medicale populaţiei în condiţii de pandemie
cu COVID-19” (11.2020); mesa rotundă
„Rolul agentului economic în formarea şi
dezvoltarea competenţelor profesionale la
viitorii specialişti medicali cu studii
postsecundare nonterţiare ” cu Asociaţia
Moaşelor din RM (02.2020). În toate
instituțiile de învățământ medical se
înruleareză asistentele medicale principale,
directorii de nursing în procesul didactic în
cadrul lecțiilor practice și stagiilor de
practică.
Conform prevederilor HG nr.837/2016
„Pentru aprobarea Regulamentului privind
salarizarea angajaţilor din instituţiile medicosanitare publice încadrate în sistemul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală”,
începînd cu 1 iulie 2016 a fost implementat
noul mecanism de salarizare a angajaţilor din
IMSP încadrate în sistemul de asigurări
obligatorii de asistenţă medicală, scopul
acestuia fiind majorarea salariilor.
Regulamentul prenotat stabilește modul,
mărimea și condițiile de remunerare a muncii
angajaţilor încadraţi în instituţiile medico-

1

2

15.2. Implementarea
mecanismului de salarizare a
personalului medical finanțat din
sursele sistemului de asigurări
obligatorii de asistență medicală
bazat pe salariul de funcție și
indicatori de performanță

3

4

Trimestrul
III, 2016trimestrul IV,
2025

Ministerul
Sănătății,
Compania
Națională de
Asigurări în
Medicină,
Ministerul
Muncii, Protecției
Sociale și
Familiei

5

6
sanitare, a colaboratorilor catedrelor clinice
ale Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în raport cu
răspunderea şi complexitatea sarcinilor,
volumul şi calitatea muncii, competenţa
profesională, riscul profesional, precum şi
nivelul de realizare a indicatorilor de
performanţă.
Raport de
Pe parcursul anului 2020 au fost alocate
implementare mijloace financiare în cuantum de peste 581,0
mil lei pentru acoperirea creșterii cheltuielilor
de personal (fără rezidenți) pentru instituțiile
medico-sanitare publice încadrate în sistemul
asigurării obligatorii de asistență medicală (în
continuare – AOAM), inclusiv contribuțiile
BASS și primele FAOAM, ca urmare a
modificărilor operate la Hotărârea Guvernului
nr. 837/2016 (prin HG nr.22 /2020 și HG
nr.557/2020).
Prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale nr.508 din 29.05.2020 „Cu
privire la modificarea Ordinului nr.588 din
18.07.2016 „Cu privire la implementarea
Hotărârii de Guvern””, au fost revăzuți și
aprobați: indicatorii-tip de performanțe
profesionale individuale în muncă și
Regulamentul cu privire la evaluarea și
validarea indicatorilor de performanțe
profesionale individuale în muncă pentru
personalul medical din cadrul instituțiilor
medico-sanitare, care prestează servicii de
asistență medicală primară în cadrul AOAM.
Din fondurile asigurării obligatorii de
asistență medicală au fost alocate mijloace

1
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3

4

5

6
financiare ce țin de acoperirea cheltuielilor de
personal legate de încadrarea medicilor
rezidenţi din cadrul prestatorilor de servicii
medicale,
pentru
acordarea
asistentei
medicale populației 90,9 mil lei, inclusiv
pentru acoperirea creșterii cheltuielilor de
personal 14,0 mil lei. Comparativ cu anul
2019 alocațiile date au crescut cu 28,6 % sau
cu 20,3 mil lei.
În vederea motivării financiare a personalului
implicat în supravegherea, tratamentul şi
controlul infecţiei cu COVID-19, conform
prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale nr. 466 din
15.05.2020 cu privire la motivarea
personalului și Ordinului comun al
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale
și CNAM nr.1515/375-A din
31.12.2019 privind aprobarea Criteriilor de
contractare a prestatorilor de servicii medicale
în cadrul sistemului AOAM pentru anul 2020,
cu modificările și completările ulterioare,
lunar, din fondurile asigurării obligatorii de
asistență medicală, au fost acoperite
cheltuielile aferente suplimentului legat de
îndeplinirea indicatorului de performanță
profesională „Acordarea asistenței medicale
pacienților cu COVID-19, în baza definiției
de caz suspect/probabil/confirmat”. Astfel, în
acest scop, din fondurile asigurării obligatorii
de asistență medicală, au fost alocate peste
327,0 mil. lei – suplimentul legat de
îndeplinirea indicatorului de performanță
profesională în mărime de 100% la salariul de
funcţie acordat personalului antrenat în lupta
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cu COVID-19.

15.3. Elaborarea mecanismului de
salarizare a personalului medical
finanțat din sursele bugetare bazat
pe salariul de funcție și indicatori
de performanță

15.4 Implementarea mecanismului
de salarizare a personalului
medical finanţat din sursele
bugetare bazat pe salariul de
funcţie şi indicatori de
performanţă

16.Revederea
mecanismului de
alocare și a volumului
facilităților acordate
personalului medical
la angajarea în cîmpul
muncii

16.1. Analiza sumei facilităților
acordate și eliberării facilităților
într-o singură tranșă, precum și
diversificarea formei și
conținutului facilităților acordate

Trimestrul
IV, 2016

Trimestrul
I, 2017trimestrul
IV, 2025

Ministerul
Sănătății,
Compania
Națională de
Asigurări în
Medicină,
Ministerul
Muncii, Protecției
Sociale și
Familiei
Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Muncii, Protecţiei
Sociale şi
Familiei

Trimestrul II, Ministerul
2017
Sănătății,
Ministerul
Finanțelor,
Ministerul
Muncii, Protecției
Sociale și
Familiei

Ministerul Finanțelor a elaborat și promovat
Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar. Scopul
prezentei legi constă în asigurarea unui sistem
de salarizare a personalului din sectorul
bugetar transparent, echitabil, atractiv, simplu
de gestionat, capabil să reflecte şi să
remunereze performanţa, în cadrul căruia
salariul de bază să reprezinte principalul
element al remuneraţiei personalului.
Raport de
Începînd cu 1 decembrie 2018 în sectorul
implementare bugetar se aplică Legea nr.270/2018, care
stabileşte reguli noi de salarizare pentru toate
categoriile de personal din unităţile bugetare .
Întru executarea prevederilor legii menționate,
a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.1231
din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a
legii, precum și aprobat Regulamentul-cadru
cu privire la modul de stabilire a sporului
pentru performanță personalului din unitățile
bugetare.
Raport
Prin Legea nr. 169/2019 cu privire la
elaborat
modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii
Recomandări sănătății nr. 411/1995
a fost aprobată
formulate
majorarea indemnizației unice pentru medici
şi farmacişti de la suma de 45 de mii, la
cuantumul de 120 de mii de lei, și pentru
personalul medical şi farmaceutic mediu de la
suma de 36 de mii de lei la mărimea de 96 de
mii de lei. Pentru absolvenții studiilor
postuniversitare de rezidenţiat şi ai
învăţămîntului cu studii profesionale medicale
Act normativ
elaborat și
aprobat

1

2

16.2 Modificarea cadrului
legislativ/normativ de acordare a
facilităţilor, în vederea
implementării facilităţilor
monetare şi nonmonetare pentru
activitate în mediul rural (nu doar
pentru tinerii specialişti)

17.Crearea şi
implementarea
mecanismelor
eficiente de motivație
a personalului medical
pentru facilitarea
retenției în sistemul
public al sănătății

17.1. Crearea condițiilor de
muncă adecvate, dotate cu
echipamentul și tehnologiile
necesare activității, în mediul
urban și rural

3

4

5

6
şi farmaceutice care și–au efectuat studiile în
bază de contract, să beneficieze de
indemnizațiile și înlesnirile stipulate în Legea
nr. 411/1995, în cazul în care aceștea se vor
adresa Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale pentru angajare în câmpul
muncii în baza repartizării eliberate de
Minister.
Trimestrul III Ministerul
Proiect
de Potrivit Legii nr.169/2019 a fost modificat
2018
lege/act
Sănătăţii,
art.11 din
Legea
ocrotirii
sănătății
normativ
Ministerul
nr.411/1995
cu
privire
la
majorarea
elaborat
şi
Finanţelor,
indemnizațiilor unice pentru tinerii specialiști
prezentat
Ministerul
Guvernului
cu studii medicale și farmaceutice plasați în
Economiei,
spre
Ministerul
câmpul muncii în mediul rural de la 45 mii lei
Muncii, Protecţiei examinare
până la 120 mii lei pentru medici și
Sociale
şi
farmaciști, și de la 36 mii lei până la 96 mii
Familiei
lei pentru personalul medical și farmaceutic
cu studii profesionale, începând cu
01.01.2020.
Astfel, în scopul realizării prevederilor legii în
cauză în bugetul Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2020
au fost prevăzute alocații în volum de 38,7
mil.lei, la situația din 31.12.2020 fiind
executate în sumă de 19,3 mil.lei, conform
solicitărilor ministerului.
Trimestrul I,
2016
–
trimestrul IV,
2025

Ministerul
Sănătății, în comun
cu autoritățile
publice locale,
Compania
Națională de
Asigurări în
Medicină,
instituțiile

Numărul de
instituții
medicale
unde au fost
îmbunătățite
condițiile de
muncă în
mediul
urban/rural

În anul 2020, CNAM a contribuit din sursele
FAOAM prin Dispoziția Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova
nr.13 din 03 aprilie 2020 (sursele fondului de
dezvoltare în mărime de 20,0 mil. lei au fost
redirecționate pentru achiziționarea, în regim
de urgență, a testelor pentru depistarea
infecției cu COVID-19).
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17.2. Elaborarea mecanismelor de
creștere profesională și
management al carierei

Trimestrul I,
2020

17.3. Implementarea
mecanismelor de creștere
profesională și management al
carierei

Trimestrul II,
2020trimestrul IV,
2025

4
medicale
Ministerul
Sănătății,
Ministerul
Muncii, Protecției
Sociale și
Familiei

Ministerul
Sănătății,
Ministerul
Muncii, Protecției
Sociale și
Familiei

5
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Prin Hotărîrea Guvernului nr.945 din
22.12.2020 a fost modificată anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 1016/2016 pentru
aprobarea Regulamentului privind numirea în
funcţie pe bază de concurs a conducătorilor
instituţiilor medico-sanitare publice şi a
Contractului-tip de management al instituţiei.
Concomitent, conform art. 26 din Legea nr.
105/2018 cu privire la promovarea ocupării
forței de muncă și asigurare de somaj,
ANOFM și subdiviziunile teritoriale acordă
servicii de ghidare în cariera. Au fost dotate
cu instrumente corespunzărtoare (testarea
aptitusinilor) 19 STOFM pentru îmbunătățirea
acordării serviciilor de ghidare în carieră.
În anul 2020 au beneficiat de servicii de
ghidare în carieră 13402 de persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomeri.
4553 de persoane din numărul total de
beneficiari de ghidare în carieră sunt persoane
tinere, cu vârsta cuprinsă 16-34 ani, ceea ce
reprezintă 34,0%.
Raport de
Etapa de evaluare a competențelor
implementare profesionale se realizează de către Școala de
Management în Sănătate Publică a
Universității de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” conform Metodologiei
aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale. Constatarea indicatorilor
de performanţă nesatisfăcători într-o perioadă
de doi ani consecutivi constituie temei juridic
pentru încetarea Contractului de management
cu conducătorul instituţiei medico-sanitare
publice, conform art. 263 lit. b) din Codul
Act normativ
elaborat și
aprobat
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18.Stabilirea şi
realizarea acțiunilor
eficiente în vederea
gestionării mobilității
cadrelor medicale

18.1. Implementarea prevederilor
Codului global de practici al OMS
cu privire la recrutarea
internațională a personalului
medical

Trimestrul I, Ministerul
2016Sănătății
trimestrul IV,
2025

18.2 Crearea mecanismelor de
reintegrare a lucrătorilor medicali
migranți prin informarea cu
privire la locurile vacante din
sistem, condițiile de muncă și
facilitățile acordate

Trimestrul I,
2016 –
trimestrul IV,
2025

Ministerul
Sănătății, în
comun cu
autoritățile
publice locale,
Ministerul
Muncii, Protecției
Sociale și
Familiei

Numărul de
acțiuni
realizate
Numărul de
lucrători
emigranți
reintegrați

În conformitate cu Regulamentul cu privire la
recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii
postuniversitare la profilurile „Medicină” şi
„Farmacie” obţinute în străinătate, aprobat
prin ordinul MS nr.162p din 28.11.2013, pe
parcursul anului 2020 au fost reintegrați în
cîmpul de muncă 5 lucrători medicali.
Informația pentru lucrătorilor medicali
migranți este disponibilă pe pagina web a
ministerului
https://msmps.gov.md/cariera/resurse-umanein-sanatate/

18.3. Elaborarea platformelor de Trimestrul I,
instruire la distanță în vederea
2016 –
obținerii calificării necesare și trimestrul IV,
cunoștințelor înainte de revenirea
2025
în țară și posibilitatea de angajare
imediată în cîmpul muncii

Ministerul
Sănătății,
Ministerul
Educației,
Ministerul
Muncii, Protecției

Numărul de
platforme
elaborate
Numărul de
personal
medical

Prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 474
din 24.05.2016 a fost aprobat Regulamentulcadru privind organizarea şi desfăşurarea
învăţământului superior la distanţă în
instituţiile de învăţământ superior. În anul

Numărul de
acte
normative
aprobate
Gradul de
implementare
a Codului
global de
practici al
OMS

6
muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
Mecanismele existente de ghidare în carieră
vor fi imbunatățite și pe viitor, fiind una din
prioritățile Strategiei noi de ocupare a forței
de muncă pentru anii 2022-2026.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
fiecare trei ani raportează către Asamblea
Mondială a Sănătății privind implementarea
Codului global de practici al OMS în
Republica Moldova
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Sociale și
Familiei„
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”

5
instruit la
distanță

6
2020, instituţiile de învăţământ superior au
continuat şi continuă să facă faţă provocărilor
pandemiei COVID-19 prin implicarea deplină
în organizarea procesului de studii la distanţă,
informând permanent cadrele universitare şi
studenţii despre activităţile didactice în
condiţii sigure pentru sânătate. Consoiidarea
eforturilor conducerii universitâţilor pentru
utilizarea cât mai eficientă a resurselor
digitale, valorificarea resurselor umane în
procesul de instruire on-line, procurarea
echipamentelor,
căutarea
de
soluţii
suplimentare etc. au avut şi vor avea o
contribuţie esenţială la dezvoltarea sistemului
de formare profesională iniţială.
Au fost elaborate acte normative:
1) Ordinul Ministrului educaţiei, culturii şi
cercetării nr. 449 din 15.05.2020 ”Cu privire
la măsurile de funcționare a instituţiilor de
învăţământ superior în perioada riscului de
îmbolnăvire cu COVID-19”;
2) Ordinul Ministrului educaţiei, culturii şi
cercetării nr. 1371 din 08.12.2020 ”Cu privire
la măsurile de funcţionare a instituţiilor de
învăţămănt superior în perioada riscului de
îmbolnăvire cu COVID- 19”;
3) Ordinul Ministrului educaţiei, culturii şi
eercetării nr. 366 din 22.03.20 ”Cu privire la
organizarea activităţilor didactice în sistem
on-line în instituţiile de învătământ superior”
În contextul dezvoltării cadrului normativ și
promovarea
formelor
alternative
de
învățămînt (la distanțe, mixte), au fost
achiziționate și se utiliază programe didactice
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18.4. Implementarea platformelor
de instruire la distanță în vederea
obținerii calificării necesare și
cunoștințelor înainte de revenirea
în țară și posibilitatea de angajare
imediată în cîmpul muncii

Trimestrul I,
2016
–
trimestrul IV,
2025

Ministerul
Sănătății,
Ministerul
Educației,
Ministerul
Muncii, Protecției
Sociale și
Familiei,
Universitatea de
Stat de Medicină
și Farmacie
„Nicolae
Testemițanu”

5
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virtuale, atît la disciplinile fundamentale, căt
și la cele clinice.
Raport de
În contextul dezvoltării, la viitoarele cadre
implementare medicale, a abilităților de utilizare TIC,
inclusiv de elaborare și utilizare a
conținuturilor educaționale digitale, Planurile
de învățămînt conțin un curs de tehnologii de
comunicare informațională, care include
module - Cultura informațională; Tehnologii
informaționale; Utilizarea tehnologiilor
informaționale în domeniul de formare
profesională; Tehnici de comunicare bazate
pe utilizarea IT.

