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Monitorizarea Proiectului MHELM 

de către Oficiul Național Erasmus+, 

9 decembrie 2020 

 

În data de 9 decembrie curent, Oficiul Național Erasmus+ a realizat prima acțiune de 

monitorizare a proiectului MHELM cu scopul de a urmări rezultatele în implementarea 

proiectelor Erasmus+, precum și de a identifica dificultățile și barierele cu care se 

confruntă partenerii, în special în perioada pandemiei Covid-19. Evenimentul a avut loc în 

mediul virtual, pe platforma Zoom.  

La ședința de monitorizare au participa reprezentanții universităților partenere, precum 

şi a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.  

Doamna Larisa BUGAIAN, coordonatoarea proiectului din partea UTM a prezentat situația 

la zi privitor la activitățile planificate și a menționat că toate acțiunile au fost realizate în pofida 

provocărilor anului 2020 determinate în special de pandemia Covid-19. 

În cadrul ședinței de monitorizare, USMF „Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată de 

către prorectorul pentru activitate economico-financiară, Victoria Craveț; șefa Departamentului 

Relații Externe și Integrare Europeană, Evelina Gherghelegiu – coordonator instituțional al 

Proiectului MHELM; șefa Departamentului Resurse umane, Tatiana Novac; șef secție, 

Departamentul Cercetare, Daniela Galea-Abduşa. 

Evelina GHERGHELEGIU a prezentat activitățile realizate și rezultatele obținute de către 

echipa de implementare a proiectului în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” (MHELM project 

implementation at the  State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu"). 
Doamna Claudia MELINTE, coordonatorul Oficiului Național Erasmus+, a apreciat 

activitățile realizate în cadrul proiectului MHELM şi a venit cu unele recomandări referitor la 

implementarea proiectului pe viitor. 

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/ și pe 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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