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EVALUAREA FINALĂ A PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT” 

 

 23.06.2021 – 25.06.2021  
 

În perioada 23-25 iunie a avut loc evaluarea finală a programului de formare „Leadership 

și Management”. Pilotarea programului este parte componentă a pachetului de lucru 2.2. și a 

fost efectuat în vederea formării membrilor proiectului în calitate de formatori prin urmarea 

programul de instruire. Evaluarea finală a programului a fost efectuată de către toți membrii 

proiectului, în scopul îmbunătățirii acestuia și ajustarea în vederea livrării programului 

viitorilor formabili. 

Pilotarea programului a durat aproape 5 luni de activități intensive, iar la finele fiecărui 

modul a fost prevăzută o perioadă de timp pentru realizarea, prezentarea și evaluarea lucrului 

individual în echipă, dar și prezenta abilitățile obținute în cadrul cursului. Reamintim că 

programul de formare „Leadership și Management” are 40 de ECTS, ori 1200 de ore, dintre care 

298 de ore sunt de contact direct și 902 ore destinate lucrului individual.  

USMF „Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată în procesul de pilotare de către Victoria 

CRAVEȚ, prorector pentru activitate economico-financiară, Evelina GHERGHELEGIU – 

coordonator instituțional al Proiectului MHELM, șefa Departamentului Relații Externe și 

Integrare Europeană, Tatiana NOVAC, șefa Departamentului Resurse umane. 

Echipa USMF „Nicolae Testemițanu” a elaborat pentru evaluarea finală un proiect la tema 

„Experiența de restructurare a Departamentului Știință și crearea Institutului național de 

Cercetare în Medicină și Sănătate prin prisma Managementului Schimbării (studiu de caz 

Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu”” prezentat de Victoria 

CRAVEȚ, prorector pentru activitatea economico-financiară, Evelina GHERGHELEGIU – 

coordonator instituțional al Proiectului MHELM, șefa Departamentului Relații Externe și 

Integrare Europeană și Tatiana NOVAC, șefa Departamentului Resurse umane. Acest proiect a 

cuprins subiecte precum: cultura organizaţională (concept, impact, elemente, dimensiuni); 

evaluarea performanţelor: implicaţii asupra recrutării, participării şi motivării angajaților; 

procesul decizional individual și de grup; politica de dezvoltare a resurselor umane; 

managementul conflictelor; activitatea Institutului Național de Cercetare în Medicică și Sănătate 

în condiții de autonomie financiară; managementul schimbării etc. 



  
 

 

Proiectul MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+ 

 

Mai multe informații despre proiectul MHELM pot fi găsite pe pagina oficială  

http://mhelm.utm.md/, pagina de Facebook: https://www.facebook.com/MHELM.UTM/. precum 

și pe pagina proiectului MHELM, USMF „Nicolae Testemițanu” https://usmf.md/ro/relatii-

externe/proiecte/leadershipul-si-managementul-invatamantului-superior-din-moldova-

mhelm 
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