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A devenit istorie încă un an de activitate a colectivului nostru, al 68-lea an
de la fondare.

Obiectivul principal al activităţii comunităţii universitare pe
parcursul anului universitar 2012-2013

Realizarea procesului de învăţământ, cercetare
ştiinţifică şi activitate clinică în conformitate cu
standardele şi cerinţele contemporane
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Tradiţional, obiectivele de bază ale Universităţii au vizat organizarea şi
desfăşurarea procesului de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi activitate clinică.

În linii mari, întreaga activitate complexă şi multilaterală, la care au
participat toate subdiviziunile universitare, s -a realizat în conformitate cu
prevederile

Strategiei

de

dezvoltare

a

Universităţii

până

în

anul

2020,Strategiei de informatizare până în 2015 şi standardele contemporane.

Despre activităţile, care s -au desfăşurat în Universitate pe parcursul
perioadei de referinţă s-a discutat în subdiviziuni, la facultăţi şi în organele
administrative.

Pe parcursul anului au avut loc 9 şedinţe ale Senatului, 18 – ale Biroului Senatului, 11 –
ale Consiliului Ştiinţific şi 22 ale Consiliului de Administraţie, în total 60 de şedinţe.

Anul universitar 2012-2013 a fost marcat de mai multe activităţi
importante:
 Au fost efectuate modificări şi completări în Carta Universităţii în
corespundere cu modificările în legislaţia Republicii Moldova Cu
privire la modul de funcţionare în condiţii de autonomie financiară a
instituţiilor de învăţământ superior de stat. Începând cu 01 ianuarie
activăm în condiţiile autonomiei universitare.
 În

perioada

12.03.2013-12.04.2013

s-a

desfăşurat

procesul

de

autoevaluare a facultăţilor şi catedrelor cu întocmirea rapoartelor de
autoevaluare, care au fost prezentate de către decanii facultăţilor la
şedinţa Senatului din luna august curent.

A fost o etapă necesară pentru evaluarea şi acreditarea internaţională a
Universităţii, care se preconizează în semestrul de primăvară.
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Centrul de simulare
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 Au continuat lucrările de implementare a Strategiei de Informatizare a
Universităţii. În acest context serviciul Tehnologii informaţionale a
fost reorganizat în Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
(Vitalie

Branişte)

informaţionale

cu

(Igor

2

secţii

Spălatu)

şi

–

secţia
secţia

Aplicaţii
Asistenţă

şi

Sisteme

tehnică

TIC

(Ghenadie Cruşelniţchi).

Iar Secţia Relaţii publice şi protocol din cadrul Departamentului Relaţii
externe şi Integrare europeană a fost reorganizată în Serviciul Comunicare şi
Relaţii

Publice

(Silvia

Ciubrei)

cu

2

secţii

–

secţia

Managementul

documentelor şi secţia Relaţii Publice (Alina Timotin)
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Complexul sportiv
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de

dezvoltare

a

Universităţii

şi

recomandările experţilor internaţionali prin fuzionarea catedrelor
Chirurgie orală şi maxilo-facială „Arsenie Guţan” şi Stomatologie
ortopedică, Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală a fost
creată catedra Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală
„Arsenie Guţan” (Topalo Valentin)
 În scopul modernizării procesului de formare a cadrelor , axate înainte
de toate pe formarea de competenţe şi nu de transmitere a informaţiei,
a fost inaugurat Centrul universitar de Simulare în instruirea medicală.
 În ajun a fost inaugurat un nou Complex sportiv cu suprafaţa de 2400
metri pătraţi în 3 nivele, amplasat în campusul studenţesc Malina
Mică;
 În luna august curent a fost dat în exploatare complexul de blocuri
locative din tranşele 1, 2 şi 3, amplasate în cartierul Malina Mică, care
permite îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru cele peste 970 de
familii, din care mai mult de 40% sunt salariaţi ai Universităţii,
Ministerului Sănătăţii şi ai altor instituţii medicale din ţară.
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Pe parcursul a.u. 2012-2013 au absolvit:
877
519
Studenți
Rezidenți
Medici cursanți
5548
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 În anul de referinţă studiile universitare (ciclul I) au absolvit 877 de
tineri, inclusiv 111 cetăţeni străini,

rezidenţiatul (ciclul II) – 519

persoane şi formarea continuă – 5548 de medici-cursanţi.
 S-au

intensificat

activităţile

de

cercetare

ştiinţifică

în

cadrul

proiectelor naţionale şi internaţionale.
 S-au dezvoltat ascendent relaţiile de colaborare intern aţională. Au fost
semnate 6 noi acorduri de colaborare internaţională.
 S-a

consolidat

baza

tehnico-materială

şi

informaţională

a

Universităţii.
 S-a activizat participarea tineretului studios în toate domeniile de
activitate, el fiind una din principalele figuri ale vieţii universitare.
Cadrele
Fondul de aur, de care depinde succesul activităţii multilaterale a Universităţii ,
este

efectivul

profesoral-didactic.

Potenţialul

ştiinţifico-didactic

al

colectivului nostru este capabil să rezolve cele mai compli cate probleme
pentru atingerea obiectivului major.
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Potențialul intelectual al Universității
Total 1040
10

academicieni

▪ 112 – au titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar

7

membri-corespondenți
membri de onoare ai AȘM

Din care:

▪ 420 – posedă titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

1
159

doctori habilitați în științe

564

doctori în știință
317

fără grad științific
profesori consultanți

28
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În prezent, în cadrul a 2 departamente,

63 catedre, 6 cursuri, 24 de

laboratoare ştiinţifice şi a Centrului de cultivare a plantelor medicinale îşi
desfăşoară activitatea 2278 de salariaţi, inclusiv 1040 – personal didactic şi
ştiinţific.

Potenţialul intelectual al USMF include:
 10 academicieni;
 7 membri-corespondenţi;
 1 membru de onoare al AŞM;
 159 doctori habilitaţi în ştiinţă;
 564 doctori în ştiinţă;
 317 fără grad ştiinţific;


28 profesori consultanţi
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Dintre aceştia:
 112 (din ei 101 titulari) – au titlul ştiinţifico-didactic de profesor
universitar;
 417 (din ei 372 titulari) – posedă titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar
universitar.
Caracteristica cadrului profesoral – didactic şi ştiinţific conform gradului ştiinţific şi
cenzului de vârstă (a.u. 2012 - 2013)

Titlu

< 30 ani

DHŞ

30 - 39

40 - 49

50 - 59

Peste 60

Total

2
(1.3%)

19
(12%)

50
(31.4%)

88
(55.3%)

159

DŞ

1
(0.2%)

105
(19%)

158
(28%)

120
(21%)

180
(31.8%)

564

Fără
grad
ştiinţific

55
(17.3%)

125
(40%)

65
(20%)

27
(8.5%)

45
(14.2%)

317

Total

56
(5.3%)

232
(22.3%)

242
(23.5%)

197
(18.9%)

313
(30%)

1040

Caracteristica cadrului profesoral-didactic şi ştiinţific
conform gradului ştiinţific şi cenzului de vârstă
(a.u.2012-2013)

Gradul
științific

<30ani

D.H.Ş.

30-39ani

40-49ani

50-59ani

Peste
60ani

Total

2
1,3%

19
12%

50
34,4%

88
55,3%

159

D.Ş.

1
0,2%

105
19%

158
28%

120
21%

180
31,8%

564

Fără grad
ştiinţific

55
17,3%

125
40%

65
20%

27
8,5%

45
14,2%

317

Total

56
5,3%

232
22,3%

242
23,5%

197
18,9%

313
30%

1040
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După cum observăm din imagine din 159 doctori habilitaţi,

50 au depăşit

vârsta de 50 de ani, iar 88 - cea de 60 de ani. Un număr impunător – 300 de
persoane, din doctorii în medicină şi farmacie, au depăşit vârsta de 50 ani.
340 de salariaţi sunt implicaţi în procesul de instruire în limba engleză,
dintre ei 228 sunt certificaţi, ceea ce constituie 67 %.
Reieşind din situaţia creată în Universitate continuă o politică insistentă
de întinerire a corpului profesoral -didactic, dar acest proces

este foarte

anevoios şi de durată. El se va realiza treptat, cu maximă atenţie şi grijă, în
limitele legii, fără a leza drepturile angajaţilor.
În contextul sistemului de Management al calităţii a fost modificată
procedura de Resurse umane, prin care au fost aprobate diverse tipuri de
cereri, a fost actualizată fişa postului şi regimul de muncă.

Un an nou de studii tradiţional începe cu înmatricularea

Dinamica numărului de studenţi autohtoni
înmatriculaţi
1000

960

900
800

810

700

750
700

750

748
750

600
500

550
500

400
300
200

250
150

500
479
269

250

500

Buget
Contract
Total

250

150

100
0
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Despre specificul admiterii 2013 şi modalităţile

de înmatriculare

informaţia detaliată a fost prezentată la şedinţa Senatului din luna august.
Permiteţi-mi aici să mă opresc numai la câteva momente.
La anul I, la fel ca şi în anul universitar precedent, au fost înmatriculaţi
750 de studenţi autohtoni. Din ei 500 sunt cu finanţare bugetară, 250 pe bază
de contract.

Dinamica mediei generale de
înmatriculare, buget
10
9,72

9,5

9,43

9,64
9,55

9,69

9,63
9,55

9,65
9,43

9,28

9,26
9,15

9

9,35

9,5
9,3
9,34

Medicină
Farmacie
Stomatologie
Sănătate Publică

9,11
9

8,93

8,5

9,49

9,35

9

8,95

8,55
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Este îmbucurător faptul că media de concurs pentru toate facultăţile, în
afară de facultatea Sănătate Publică (8,95) s-a situat mai sus de 9. Prin urmare
corpul studenţesc al Universităţii s -a completat cu noi forţe apte de a face
studii de calitate.
Însă, reieşind din experienţa acumulată şi în pofida acestor indicatori
favorabili, la catedrele primului an de studii se cere de creat o atmosferă
calmă, binevoitoare, iar la unele discipline cum ar fi chimia, biologia celulară,
anatomia, biofizica, histologia etc. de continuat practica cursurilor şi
consultaţiilor

suplimentare,

îndeosebi,

pentru

absolvenţii

instituţiilor

preşcolare din localităţile rurale.

9

ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Contingentul studios
(1 octombrie 2013)

Secundari clinici
92

Medici-cursanţi
311
Rezidenţi
1248
Doctoranzi
208

Masteranzi
24

Total: 7597

Studenţi
5714
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În prezent în Universitate îşi fac studiile 7597 persoane, inclusiv: 5714 –
studenţi, 1248 – rezidenţi, 24 – masteranzi ; 208 – doctoranzi; 92 –secundari
clinici; 311 – medici-cursanţi.
Ciclul I.

Învăţământul universitar

Stimată asistenţă,
În realizarea procesului educaţional, de rând cu instruirea o etapă extrem
de importantă este evaluarea cunoştinţelor. Totodată, standardele Federaţiei
Mondiale a Învăţământului Medical, precum şi tineretul studios, pă rinţii,
societatea ne pun în sarcină asigurarea transparenţei şi obiectivităţii în
procesul de evaluare.

În anul de referinţă, în conformitate cu cele menţionate, la discipline le
preclinice

examenele

au

fost

organizate

în

două

etape

–

aprecierea

deprinderilor practice şi test-grilă, iar nota a fost calculată din suma ponderată
a notelor din evaluările pe parcursul anului şi notei de la aceste două probe.
Ca rezultat, între 80 şi 85 la sută dintre studenţii chestionaţi anonim
apreciază pozitiv această modalitate de evaluare, care va fi practicată şi pe
viitor.
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Forme de perfecționare a cadrului
profesoral-didactic
În psiho-pedagogie
Elaborarea fișelor pedagogice și a testelor de evaluare conform Cadrului European Comun de
Referințe Lingvistice
utilizarea tablelor interactive

Utilizarea tehnicilor de învățământ la distanță

instruirea în domeniul însuşirii şi perfecţionării limbii engleze
instruirea şi perfecţionarea în domeniul limbii franceze, 4 dintre care au devenit deținători ai
certificatelor de cunoaștere a limbii franceze cu nivele de referință C1 și B2
Utilizarea tehnologiilor informaționale (140 de cadre didactice)
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
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scopul

perfecţionării
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profesionale,

pedagogice

şi

lingvistice

a

profesorilor în anul universitar 2012-2013 au fost organizate mai multe forme
de instruiri în domeniile:
- psiho-pedagogic;
- fișelor pedagogice și a testelor de evaluare conform Cadrului European
Comun de Referințe Lingvistice;
- utilizării tablelor interactive;
- tehnicilor de învățământ la distanță;
- instruirea în domeniul însuşirii şi perfecţionării limbii engleze (26 au
devenit deținători ai certificatelor de cunoa ștere a limbii engleze cu
nivele de referință C1 și B2);
- instruirii şi perfecţionării în domeniul limbii franceze, 4 dintre care au
devenit deținători ai certificatelor de cunoa ștere a limbii franceze cu
nivele de referință C1 și B2;
- tehnologiilor informaționale (140 de cadre didactice);

47 de cadre didactice şi-au realizat stagiile pedagogice de profil în
Universităţile de Medicină şi Farmacie din România.
Această practică se cere de a fi continuată şi pe viitor.
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Reușita și calitatea studiilor universitare
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Procesul de instruire rămâne a fi marcat de 2 indicatori principali : Reuşita
la studii şi Calitatea.

După cum se vede din diapozitiv în anul de referinţă reuşita şi calitatea pe
Universitate s-a îmbunătăţit şi este cea mai mare în ultimii 5 ani, însă este
departe de a ne satisface.

Reuşita şi calitatea cunoştinţelor
pe Universitate și facultăţi
a.u. 2012-2013 (%)
100
90

83,8
79,2

78,9

76,6

80
70
61,1

62,4

76,7

72,5

60

52,8

55,4

Reuşita
Calitatea

50
40
30
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Analiza pe facultăţi denotă, că cea mai bună calitate a fost înregistrată la
facultatea Stomatologie (65,3%). Comparativ cu anii precedenţ i, aici situaţia sa ameliorat. Mai puţin îmbucurătoare este situaţia la facultatea Farmacie
(52,8%).

Reuşita şi calitatea cunoştinţelor
pe ani de studii și la examenele de Stat de absolvire
a.u. 2012-2013 (%)

100,097,5
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Reuşita şi calitatea pe anii de studii, tradiţional, la primii ani sunt cele
mai joase. Odată cu trecerea la catedrele clinice se observă o majorare a
indicatorilor de bază, care ating cota maximă la anul de absolvire.

Dinamica numărului studenţilor internaţionali
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În Diapozitivul următor sunt reflectate reuşita şi calitatea cunoştinţelor la
examenele de Stat de absolvire. După cum vedeţi ele sunt mai bune,
comparativ cu cele de la examenele de promovare, dar şi aici avem probleme
ce ţin de exigenţa procesului de evaluare şi care se cer a fi rezolvate.

Instruirea cetăţenilor de peste hotare

Internaţionalizarea procesului educaţional este una din cele mai importante reforme,
care au intervenit în activitatea Universităţii noastre în decursul ultimilor ani.
Semne de îmbunătățire a situației

calitatea mai bună a
cunoștinţelor
candidaților
participanți la probele
de admitere în
decursul ultimilor 3
ani

creșterea concursului
la admitere cu
instruire în limba
engleză

participarea la
concursul de
admitere a 5 cetăţeni
din India (2012 -0)

admiterea la studii
preuniversitare a 20
audienţi din Turcia.
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Plasarea pe piaţă a serviciilor de educație, exportul „materiei cenușii” sub formă de
instruire a cetăţenilor din alte ţări ar trebui de fapt să fie o prioritate în dezvoltarea Republicii
Moldova în întregime, de rând cu alte ramuri ale economiei naționale. În acest context
suntem lideri printre instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova: în prezent la
noi își fac studiile 1651 cetățeni, inclusiv la studii universitare 1623 persoane, cetăţeni din
peste 30 de ţări ale lumii. Dintre ei, totuși, mai mult de 90% sunt din Israel.

Israelul, care are o populație de aproximativ 6 mln de oameni, are în prezent 6

facultăţi de medicină și evident că în decurs de următorii 5-7 ani își va lichida cu forțe
proprii deficitul de medici. În același timp așa țări ca India, Turcia încă pentru mulți ani
înainte pot beneficia de serviciile noastre educaționale.

14

De aici, diversificarea programată a geografiei de provenienţă a studenților
internaționali rămâne a fi un imperativ în activitatea Departamentului de relații externe și a
prorectorului relații internaționale dlui M. Gavriliuc.

Repartizarea studenților internaționali pe facultăți

29 28
204

399
991

Medicină 2
Stomatologie
Medicină 1
Farmacie
Rezidenţiat
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Deja avem unele semne de îmbunătăţire a situației:
- calitatea mai bună a cunoștinţelor candidaților participanți la probele de admitere în
decursul ultimilor 3 ani
- creșterea concursului la admitere cu instruire în limba engleză: 1,8 pe loc la Facultatea
Stomatologie și 1,2 pe loc la Facultatea Medicină 2

- participarea la concursul de admitere a 5 cetăţeni din India (2012 -0)
- admiterea la studii preuniversitare a 20 audienţi din Turcia.
Structura lingvistică a procesului de instruire
a studenților internaționali
Total - 1623
Rusă: 70

Română:
301

Engleză: 1249
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Repartizarea studenților internaționali pe facultăți se prezintă în felul următor:
- Medicină 2 - 991
- Stomatologie – 399
- Medicină 1 - 204
- Farmacie - 29 (toți în limba română)
- Rezidenţiat – 28 persoane
Secţia de pregătire preuniversitară au absolvit-o în anul de referință 65 persoane. In
prezent sunt înscrise 70 de persoane.
Astăzi la facultățile de Medicină 2 și Stomatologie 1249 studenți sunt instruiți în limba

engleză.

Rezerve considerabile la acest capitol o are facultatea de Farmacie.
Consecințele instruirii cetățenilor străini

Creșterea surselor
de finanţare
extrabugetară

Creșterea calităţii
procesului de
studii și de
perfecţionare
profesională a
cadrelor didactice

Intensificarea
activității de
cercetare bazată
pe o colaborare
internațională
amplă și de durată
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Stagiul practic al rezidenţilor în centrele medicale raionale
pe profiluri (2012-2013)

159

210

Profil stomatologic

Total 897

Profil chirurgical
Profil terapeutic

338

190

Pediatrie, Sănătate Publică, Farmacie
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Trebuie să conștientizăm clar faptul, că activitatea în domeniul instruirii cetățenilor
străini, pe de o parte ne permite să creștem sursele de finanţare extrabugetară, pe de altă
parte, și cred că acest lucru este mai valoros decât banii,este un stimul important în creșterea
calităţii procesului de studii și de perfecţionare profesională a cadrelor didactice.

Însăși faptul că în acest an au susținut cu succes examenul de echivalare a studiilor în
Israel 90% din solicitanții stomatologi, absolvenți ai Universităţii noastre ne oferă o notă de
optimism și este cea mai bună publicitate de recrutare a candidaților de calitate pentru viitor,
atât din Israel, cât și din alte țări.

Asemenea informație se diseminează rapid prin rețelele de socializare, dar mult mai rapid
se fac cunoscute exemplele negative: cazurile de corupere, intoleranţa interetnică și
religioasă susținută de unii lectori, lipsa competenţelor lingvistice și profesionale a corpului
profesoral-didactic.

Reînnoirea și fortificarea echipei manageriale a Facultății Medicină 2 în frunte cu dl

Mircea Bețiu a contribuit la instituirea unui complex de măsuri organizatorice de
perfecționare a disciplinei de studii și de informare mai amplă a studenților internaționali.

Este vorba de Regulamentul Anului Repetat de Studii și Ghidul Studentului Internaţional.
Documentele menționate se află și pe pagina web a Universității.
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Au fost întreprinse măsuri concrete de organizare a practicii de vară a studenților
internaționali în instituțiile medicale în ţara de origine a lor.

Veriga principală în asigurarea procesului didactic în limba engleză ca și pentru

studenții autohtoni este colectivul catedrei în frunte cu șeful catedrei și șeful
departamentului. Este o iluzie să credem că procesul de instruire în limba engleză la catedre

este cel puțin identic cu cel de instruire în limba română, mai ales atunci când la el nu
participă nemijlocit șeful de catedră.
Pentru informaţie :

Din 17 şefi de catedră, de la facultăţile Medicină 2 şi Stomatologie, 6 ţin cursuri în limba
engleză.
Cu toate eforturile voluntare și exercitate sub presiune, doar 62% din lectorii implicați

în procesul de studii în limba engleză au susținut examenul de certificare pentru competențe
lingvistice. Astăzi doar 9 catedre au în componență sa câte 6 membri pregătiţi și certificați în
domeniu. Asemenea situație nu suportă nici o critică și necesită măsuri de neamânat.

În concluzie țin să menționez, că internaționalizarea procesului de studii este unul

obiectiv de care în mare măsură depinde viitorul Universităţii noastre. Pentru păstrarea și

dezvoltarea armonioasă Alma Mater are nevoie de extinderea în continuare a relațiilor
internaționale, fortificarea calităţii procesului educațional în limba engleză, intensificarea
compartimentului de cercetare bazat pe o colaborare internațională amplă și de durată.
Ciclul II. Instruirea postuniversitară prin
Rezidenţiat şi Secundariat clinic
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Rezultatele repartizării absolvenţilor studiilor
postuniversitare 2013 în câmpul muncii

Profilul

S-au prezentat

Absenţi

Au acceptat

Terapeutic

176

2

158 (89,2%)

Chirurgical

111

2

108 (97,3%)

Farmaceutic

72

2

4 (5,6%)

Stomatologic

96

20

14 (9%)

Sănătate Publică

29

0

29 (100%)
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Pe parcursul perioadei de referinţă Decanatul Rezidenţiat şi Secundariat
clinic

şi-a concentrat eforturile pentru a spori calitatea, transparenţa şi

obiectivitatea procesului de instruire şi evalu are a cunoştinţelor şi abilităţilor
practice.
A continuat procesul de ajustare a termenelor de instruire la cele din
Comunitatea Europeană, s-au perfecţionat curriculu-urile şi s-a determinat
baremul

manoperelor,

tehnicelor

diagnostice

terapeutice

o bligatorii

la

majoritatea specializărilor. S -a organizat, monitorizat şi optimizat realizarea
stagiului practic în centrele medicale raionale.

În anul 2012 au efectuat stagiul practic 897 rezidenţi, dintre care: la
profilul chirurgical – 190, profilul terapeutic – 338, profilul stomatologic –
210, la profilurile pediatrie, sănătate publică şi farmacie – 159 persoane.
În comun cu Ministerul Sănătăţii se lucrează pentru crearea condiţiilor
optimale de trai, accesul la Internet, etc, a rezidenţilor în teritoriu, în special
în municipiul Bălţi.
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Modificarea și completarea

Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264-XVI din 27.10.2005;
Legii învăţământului nr. 547-XIII din 21.07.1995 ;
Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 ;
Hotărârii Guvernului cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea
în câmpul muncii a tinerilor specialişti nr. 1396 din 24.11.2003
Hotărârii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din
instituţiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de
asistenţă medical nr. 1593 din 29.12.2003; anexa nr. 2 – Salarizarea persoanlului
medico-sanitar, administrativ-gospodăresc şi a funcţionarilor administrativi cu includerea
funcţiei de medic-rezident
Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare de rezidenţiat aprobat prin ordinul
Ministerului Sănătăţii nr. 135-p § 17 din 26 septembrie 2011
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
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O atenţie sporită a fost acordata problemei repartizării rezidenţilor –
absolvenţi în câmpul muncii.

Pentru familiarizarea tinerilor specialişti cu condiţiile de muncă şi
facilităţile suplimentare la şedinţele Comisiei de repartizare au participat
conducătorii IMSP, reprezentanţii Consiliilor raionale şi a primăriilor.

Rezultatele repartizării în câmpul muncii pe specialităţi le vedeţi pe ecran:
 La profilul terapeutic s-au prezentat 176 din 178 de rezidenţi absolvenţi.
Au acceptat plasarea în câmpul muncii 158 (89,7%) rezidenţi.
 Profilul chirurgical s-au prezentat 111 din 113, au acceptat – 108
(97,3%).
 Specialitatea Farmacie s-au prezentat 72 din 74 de rezidenţi, au acceptat
– 4 (5,6%). Majoritatea absolvenţilor vor activa în farmacii particulare.
 Specialitatea Stomatologie s-au prezentat 96 din 116 absolvenţi. Au
acceptat plasarea în câmpul muncii 14 (9%). Restul vor activa în centre
stomatologice private.
 Profilul Sănătatea publică s-au prezentat 29 din 29 rezidenţi, au acceptat
(100%).
20

Astfel, din 510 absolvenţi ai promoţiei 2013 au acceptat repartizarea –
313 persoane. Dintre ei au luat îndreptare la locul de muncă cca 161 persoane.
La facultatea Medicină, unde absoluta majoritate îşi fac studiile din
contul statului, peste 91% din absolvenţi au acceptat plasarea în câmpul
muncii.
Altă situaţie este la facultăţile Stomatologie şi Farmacie, unde absoluta
majoritate şi-au făcut studiile contra plată.
Noi toţi, fiind angajaţii unei instituţii de stat, unde instruirea universitară
parţial, iar cea postuniversitară totalmente este finanţată din contul statului,
ducem responsabilitate de formarea cadrelor, care sunt obligate să activeze în
conformitate cu cerinţele statului şi necesităţile sistemului de sănătate.

Numărul de cicluri
Total: 445

26

Profil farmaceutic

În 2012 au fost instruiți 5548 medici

39

Profil stomatologic

132

Profil chirurgical

248

Profil terapeutic
0
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evaluării

din

partea

structurilor

internaţionale, atunci se cere de a racorda activitatea rezidenţiatului în
conformitate cu cerinţele contemporane, care sunt reflectate în diapozitiv.

21

După cum vedeţi aici se cere:
- Elaborarea unei politici postuniversitare prin rezidenţiat în conformitate
cu Directivele 2005/36 CE ale Parlamentului

Europea n

şi Consiliului

Europei din 07.09.2005 și standardele globale ale Federației Mondiale a
Învățământului Medical;

- Elaborarea mecanismului de ajustare a termenelor de instruire la cele din
Comunitatea Europeană;
- Elaborarea Statutului/Regulamentului de funcție a medicului rezident;
- Specificarea criteriilor de competen țe ale medicului rezident în practica
medicală;
- Determinarea modalității de salarizare a funcției de medic rezident la
bazele clinice de reziden țiat;
- Actualizarea Regulamentului de formare postun iversitară prin rezidențiat
prin prisma cerințelor actuale şi standardelor educaţionale europene în
domeniul de sănătate publică.

Activitatea
Facultăţii Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie

Realizarea planului de învățământ la Facultatea
Educație Continuă în Medicină și Farmacie
Catedra Ultrasonografie – 308,2%
Catedra Medicină internă nr. 3 – 257,1%;
Catedra Diagnostic de laborator clinic – 231,9%;
Catedra Stomatologie ortopedică – 223,3%;
Catedra Otorinolaringologie – 168,9%
Catedra Farmacie socială „Vasile Procopişin” – 168,3%
Catedra Dermatovenerologie – 161,9%

24
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Procesul

de

instruire

postuniversitară

continuă

a

medicilor

şi

farmaciştilor în anul de studii 2012-2013 s-a realizat în cadrul a 445 de cicluri,
inclusiv 248 - de profil terapeutic, 132 – chirurgical, 39 – stomatologic şi 26 –
farmaceutic.
La aceste cicluri în perioada de referinţă în cadrul Facultăţii de Educaţie
Continuă în Medicină şi Farmacie au fost instruiţi 5548 (107,1%) medici,
planul fiind de 5177 persoane.
Din totalul de mijloace financiare planificate (1 4 mln 85,5 mii lei) au fost
acumulate 16 mln 507,4 mii lei, sau 2 %.

Realizarea planului de învățământ la Facultatea
Educație Continuă în Medicină și Farmacie
Catedra Medicină legală – 20,0%;
Departamentul Medicină internă, disciplina Pneumologie şi Alergologie – 26,5%;
Departamentul Medicină internă, disciplina Boli ocupaţionale – 23,8%;
Catedra Medicină internă nr.3 – 46,0%;
Catedra Farmacologie şi Farmacologie clinică – 58,7%;
Catedra Neurochirurgie – 60%;
Catedra Chirurgie OMS şi implantologie orală – 60,6%;
Departamentul Pediatrie, disciplina Neuropediatrie – 61,2%;
Departamentul Medicină internă, disciplina Boli ocupaţionale – 61,9%;

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
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Conform analizei efectuate, se atestă o discordanţă majoră între catedre
ce ţine de îndeplinirea planului de învăţământ. Astfel că, unele catedre
supraîmplinesc planul la nivel de 160-300% (le vedeţi în diapozitiv)
- Catedra Ultrasonografie – 308,2%
- Catedra Medicină internă nr. 3 – 257,1%;
- Catedra Diagnostic de laborator clinic – 231,9%;
- Catedra Stomatologie ortopedică – 223,3%;
- Catedra Otorinolaringologie – 168,9%
- Catedra Farmacie socială „Vasile Procopişin” – 168,3%
- Catedra Dermatovenerologie – 161,9
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Solicitările medicilor conform duratei de instruire

Durata

Plan

Îndeplinit

Diferenţa

%

0,16 l (25 ore/credite)

22

10

-12

45

0,32 l (50 ore/credite)

96

80

-16

83

0,48 l (75ore/credite)

141

133

-8

94

0,58 l (90 ore/credite)

29

27

-2

93

0,64 l (100 ore/credite)

192

179

-13

93

8

11

+3

138

3,0 – 4,0 l (468-624 ore/credite)
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Pe când altele nici măcar nu ating minimul de 70%, necesar pentru
acoperirea cheltuielilor de salarizare, conform calculaţiilor ce stau la baza
taxei de studii.
- Catedra Medicină legală – 20,0%;
- Departamentul Medicină internă, disciplina Pneumologie
şi Alergologie – 26,5%;
- Departamentul Medicină internă, disciplina Boli ocupaţionale – 23,8%;
- Catedra Medicină internă nr.3 – 46,0%;
- Cursul Farmacologie clinică – 46,4%;
- Catedra Farmacologie şi Farmacologie clinică – 58,7%;
- Catedra Neurochirurgie – 60%;
- Catedra Chirurgie OMS şi implantologie orală – 60,6%;
- Departamentul Pediatrie, disciplina Neuropediatrie – 61,2%;
- Departamentul Medicină intern ă, disciplina Boli
ocupaţionale – 61,9%;
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Solicitările medicilor conform formei de instruire

Curs

Plan

Îndeplinit

Diferenţa

%

Intensiv

31

23

-8

74

Cu frecvenţă redusă

11

10

-1

91

În module

4

3

-1

75

În teritoriu

9

9

0

100
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Colegii de la aceste catedre au primit salarii din contul celor care au
supraîndeplinit norma didactică şi din contul studenţilor. Nu se mai poate
tolera o aşa situaţie.
Conform duratei instruirii oferite a fost obţinută următoarea repartiţie:
Durata
0,16 l (25 ore/credite)
0,32 l (50 ore/credite)
0,48 l (75ore/credite)
0,58 l (90 ore/credite)
0,64 l (100 ore/credite)
3,0 – 4,0 l (468-624
ore/credite)

Plan
22
96
141
29
192
8

Îndeplinit
10
80
133
27
179
11

Diferenţa
-12
-16
-8
-2
-13
+3

%
45
83
94
93
93
138

Dacă e să ne referim la solicitările cursanţilor, constatăm că cele mai preferate sunt
cursurile cu o durată mai mare (de la 75 credite până la 100). Aici realizarea este peste 90 %.
Cele de durată mai mică (de la 25 până la 50 credite) realizarea e respectiv 45% şi 83%.
Specializările pentru competenţă în activitate (de la 468 până la 624 de credite) realizarea
este de 138%.
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Forma de instruire
Curs

Plan

Îndeplinit

Diferenţa

%

Intensiv

31

23

-8

74

Cu frecvenţă
redusă
În module

11

10

-1

91

4

3

-1

75

În teritoriu

9

9

0

100

Cursuri de perfecționare în teritoriu

Medicina socială şi Management sanitar „Nicolae Testemiţanu” – 1 curs în IM SP SCR
Medicina internă nr.3 - 3 cursuri ( în IMSP SR Teleneşti, Soroca şi CMF Leova)
Departamentul Medicina internă - Disciplina Reumatologia şi Nefrologie: 1 curs în IMSP UTA Găgăuzia
Chirurgie, Ortopedie-Traumatologie şi Anestezie Pediatrică – 1 curs în IMSP SCM Bălţi
Psihiatrie şi narcologie – 1 curs în IMSP Spitalul de Psihiatrie şi Ftiziopneumologie Orhei
Farmacologie clinică – 1 curs în IMSP CMF Anenii Noi
Obstetrică şi ginecologie – 1 curs în CMF Centru Chişinău
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Totodată, dacă analizăm preferinţele medicilor cu privire la utilizarea noilor forme de
instruire, observăm că cele mai solicitate au fost cursurile cu instruire în teritoriu (100%
realizare), urmate de cele cu frecvenţă redusă (91% realizare), apoi de cele în module (75%
realizare) şi de cursurile intensive (74% realizate).
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Publicaţii ştiinţifico-didactice

641
1432
67
11
16
18

teze ale rapoartelor științifice
articole științifice
elaborări metodice
ghiduri și compendii
manuale
monografii
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În anul de studii 2012 – 2013 au fost petrecute 8 cursuri de instruire cu ieşire în
teritoriu:
-

Medicina socială şi Management sanitar „Nicolae Testemiţanu” – 1 curs în IM SP
SCR;

-

Medicina internă nr.3 : 1 curs în IMSP SR Teleneşti, 1 curs în IMSP SR Soroca, 1
curs în IMSP CMF Leova

- Departamentul Medicina internă: Disciplina Reumatologia şi Nefrologie: 1 curs în
IMSP UTA Găgăuzia
- Chirurgie, Ortopedie-Traumatologie şi Anestezie Pediatrică – 1 curs în IMSP SCM
Bălţi
-

Psihiatrie şi narcologie – 1 curs în IMSP Spitalul de Psihiatrie şi Ftiziopneumologie
Orhei

-

Farmacologie clinică – 1 curs în IMSP CMF Anenii Noi

- Obstetrică şi ginecologie – 1 curs în CMF Centru Chişinău

Formele noi de instruire continuă au micşorat perioada de aflare a medicilor la
facultate contribuind astfel la asigurarea asistenţei medicale a populaţiei.
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De la colectivul Facultăţii Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie se cere
de a continua mai insistent implementarea noilor cursuri şi tematici , precum şi
a noilor metode atractive de instruire, convenabile pentru medicii cursanţi , cu
utilizarea mai largă a tehnologiilor informaţionale.

Subdiviziunilor Facultăţii şi

comisiilor de atestare, le revine un rol

aparte în implementarea noilor forme de instruire şi evaluare , în licenţierea şi
certificarea medicilor.

Activitatea ştiinţifică

Despre realizările ştiinţifice în perioada de referinţă o informaţie mai
amplă va prezenta Dl prorector Gheorghe Rojnoveanu vineri, la şedinţa plenară
a Conferinţei ştiinţifice anuale. Eu, însă, mă voi opri numai la unele din ele.

Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice

35

metode de diagnostic

59

metode de tratament
7

metode de profilaxie
produse medicamentoase

2
11

documente de politici și acte normative

66

recomandări științifico-practice
4

dispozitive
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Rezultatele activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic de comun cu
tineretul studios al Universităţii, în anul de referinţă, au fost reflectate în peste
două mii de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico -didactice, inclusiv 35 de monografii
și manuale, 11 ghiduri practice, 67 elaborări metodice și peste 1400 articole
ştiinţifice.
Din totalul de articole științifice, în reviste cu Impact factor au fost
publicate 115 articole și teze, sau de 2,5 ori mai mult comparativ cu anul
precedent. Acest fapt este îmbucurător, dar, totu și, prea puțin pentru o
Universitate cu un potențial științific atât de mare ca a noastră.

Acestui aspect al activităţii ştiinţifice şi în viitor i se va acorda o atenţie
sporită, deoarece după cum ştiţi publicaţiile în reviste cu Impact factor sunt
printre primele criterii, care se iau ca bază

la aprecierea reitingului

universităţilor în clasamentul intern aţional.
Totodată, se cere de a schimba modalitatea de editare a revistei
universitare „Anale Științifice”, iar pe viitor de a fonda o revistă a
Universității de tip internațional. În această direcție se lucrează.

Activitatea de brevetare şi raţionalizare

14

brevete de invenţie

110

certificate de inovator
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120
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În practica medicală și științifică au fost implementate 184 metode noi de
diagnostic, tratament şi profilaxie; produse medicamentoase, recomandări
ştiinţifico-practice, documente de politici şi acte normative, elaborări metodice
şi dispozitive.

Participări la expoziții naționale și internaționale
Geneva – ”39-th salon international inventions”
Bruxelles - ”Innova - 61”
București - ”Inventica”
Iași – ”Euroinvent”
Germania - ”Hannover Messe”
Cluj-Napoca - ”Proinvent”
Sevastopol – “Новое Время”
Chişinău – “Moldmedizin”
Chişinău – “AGEPI – 20 ani”
Chişinău – “Ziua Raționalizatorului”
Moscova – Asociația “Российский дом международнотехнического сотрудничества”
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
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Instruirea prin doctorat
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Au fost certificate 124 de invenţii şi inovaţii, care au fost prezentate la
16 expoziţii naţionale şi internaţionale, fiind apreciate cu mai multe medalii și
alte distincții onorabile. Totodată lasă de dorit activitatea de transfer
tehnologic al rezultatelor ştiinţifice.
Un rol aparte în activitatea de cercetare -dezvoltare îi revine procesului
de formare a cadrelor ştiinţifico -didactice prin doctorat şi postdoctorat.

Au fost susţinute:

Victor
-

Teze de doctor habilitat în ștință:
Granciuc Gheorghe – Stomatologie, , cond.Gulea Aurelian
Cazacov Vladimir – Chirurgie, , conducător ştiinţific - Hotineanu Vladimir
Caproş Natalia – Cardiologie şi reumatologie, conducător ştiinţific Istrati Valeriu
Ojovanu Vitalie – Filozofia şi metodologia ştiinţei, , conducător ştiinţific dl Ţîrdea Teodor
Bacinschi Nicolae – Farmacologie şi farmacologie clinică , conducător ştiinţific Ghicavîi
Ţurcan Svetlana – Boli interne, , conducător ştiinţific Dumbrava Vlada

Teze de doctor în știință susținute înainte de termen:
Mecineanu Andrei – Medicină socială şi management, cond. Consatntin Eţco
Prisacaru Olesea – Chirurgie pediatrică, cond. Jana Bernic
Tabuică Oleg – Dermatovenerologie, cond Gh. Muşet.
Teze de doctor în știință susținute în termen:
Agop Silvia – Obstetrică şi ginecologie, cond. Olga Cerneţchi
Ţînţari Stanislav – Chirurgie , cond. Gheorghe Rojnoveanu
Cuşnir Olga – Anesteziologie şi reanimatologie, cond. dl Victor Cojocaru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
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Actualmente prin doctorat îşi fac studiile 189 de persoane, inclusiv 154
la buget. Dintre ei, anul acesta finisează studiile 43.
În perioada de referinţă au susţinut tezele 40 de persoane, inclusiv 34 de
doctor şi 6 – de doctor habilitat.
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Activitatea curativă a catedrelor clinice

Numărul de paturi / ani

Numărul de consultaţii/ani

Profil
2011

2012

6 luni
2013

2011

2012

6 luni
2013

Chirurgical

3020

3024

3024

984200

101560

46480

Terapeutic

4040

3984

3984

124140

132260

62130

Pediatric

1482

1402

1402

46540

48820

26550

Obstetricalginecologic

820

810

810

46820

48240

28415

TOTAL

9362

9220

9220

315920

330880

163575
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Cine a susţinut teze în termen vedeţi pe ecran:
- Abraş Marcel – Cardiologie şi reumatologie, conducător ştiinţific
Dl prof. Valeriu Revenco, dr.hab.med., prof. univ.;
- Mecineanu Andrei – Medicină socială şi management, conducător ştiinţific dl
Constantin Eţco, dr.hab. în med., prof. univ.;
- Prisacaru Olesea – Chirurgie pediatrică, conducător ştiinţific
dna Jana Bernic, dr.hab. în med., prof. univ.;
- Tabuică Oleg – Dermatovenerologie, conducător ştiinţific dl prof. Gh. Muşet.
3 teze susţinute în termen:
- Agop Silvia – Obstetrică şi ginecologie, conducător ştiinţific dna Olga Cerneţchi,
dr.hab. în med., prof. univ.
- Ţînţari Stanislav – Chirurgie , conducător ştiinţific dl Gheorghe Rojnoveanu, dr.hab.
în med., prof. univ.
- Cuşnir Olga – Anesteziologie şi reanimatologie, conducător ştiinţific dl Victor
Cojocaru, dr.hab. în med., prof. univ.
Este un număr mic, comparativ cu numărul de absolvenţi.
Numărul de doctoranzi cu finanţare de la buget în ultimii ani s-a micşorat
considerabil. In acest an au fost eliberate pentru doctorat 38 locuri, din care
numai 14 la zi. De aceea, este foarte important ca Direcţia Ştiinţă, decanatele,
catedrele să manifeste o atitudine serioasă atât în selectarea candidaţilor
pentru doctorat, cât şi în pregătirea calitativă a lor.
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În viaţa ştiinţifică universitară un rol deosebit îi revine Conferinţei
ştiinţifice anuale a profesorilor şi tineretului studios, desfăşurată în cadrul
Zilelor Universităţii.
Activitatea clinică

În anul de referinţă asistenţa medicală specializată a fost asigurată de
către 768 colaboratori din cadrul a 88 clinici universitare de profil terapeutic,
chirurgical, ginecologic şi pediatric.

Activitatea curativă a catedrelor clinice

Numărul de paturi /
ani

Numărul de
consultaţii/ani

Profil
2011

2012

6
luni
2013

Chirurgical

3020

3024

3024

984200

101560

46480

Terapeutic

4040

3984

3984

124140

132260

62130

Pediatric

1482

1402

1402

46540

48820

26550

Obstetricalginecologic

820

810

810

46820

48240

28415

TOTAL

9362

9220

9220

315920

330880

163575

2011

2012

6 luni
2013
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Activitatea curativă a catedrelor clinice

Intervenţii chirurgicale/ani
Profil
2011

2012

Chirurgical

38520

39740

Terapeutic

-

-

2013
(6luni)

Implementate metode noi
de diagnostic şi tratament
2011

2012

2013
(6 luni)

18415

286

294

146

-

264

273

113

176

166

74

7490

Pediatric

16840

16680

Obstetricalginecologic

9840

9770

4870

158

154

82

TOTAL

65200

66190

30775

884

887

415
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Activitatea clinică s-a efectuat în 244 secţii specializate cu un număr total
de peste 9220 paturi, (dintre care 3024 - profil chirurgical, 3984 - profil
terapeutic, 1402 – pediatric şi 810 – obstetrical-ginecologic). Comparativ cu
anul 2011, numărul de paturi în 2012 are o uşoară tendinţă de micşorare.

Activitatea curativă a catedrelor clinice
Implementate metode
Intervenţii
noi de diagnostic şi
chirurgicale/ani
tratament
Profil
2013
2013
2011
2012
2011
2012
(6luni)
(6 luni)
Chirurgical

38520

39740

18415

286

294

146

Terapeutic

-

-

-

264

273

113

Pediatric

16840

16680

176

166

74

Obstetricalginecologic

9840

9770

4870

158

154

82

TOTAL

65200

66190

30775

884

887

415

7490
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IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară

Instituţia deserveşte 17526 populaţie

În baza contractului cu CNAM sunt deservite
16521 persoane

Inclusiv, 5840 studenţi şi rezidenţi autohtoni;
mai mult de 1384 studenţi internaționali.
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Comparativ cu anul 2011 s-a majorat numărul de consultaţii, intervenţii
chirurgicale şi metode noi de diagnostic şi tratament, implementate în practica
medicală.

În special, ţin să menţionez creşterea ratei de participare a personalului
catedrelor clinice în tratamentul pacienţilor în star e gravă, care se încadrează
între 66 şi 78%.

IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară
Instituţia deserveşte circa 23745 populaţie
În baza contractului cu CNAM sunt deservite 16521 persoane
inclusiv 5840 studenţi/rezidenţi autohtoni;
mai mult de 1384 studenţi internaţionali.
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Ponderea serviciilor medicale prestate
în Centrul de Medicină Tradițională Chineză

Servicii

Numărul de vizite

%

Acupunctura

7690

74,14

Terapia manuală

2115

20,39

Fitoterapia

567

5,47

Total vizite

10372

100
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din

subdiviziunile

importante
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ale

Universităţii

este

Clinica

Universitară de Asistenţă Medicală Primară, care la moment deserveşte circa
23750 populaţie. În baza contractului cu CNAM sunt deservite 16521 persoane,
inclusiv 5840 studenţi/rezidenţi autohtoni ai Universităţii şi mai mult de 1384
studenţi internaţionali.
Dacă e să ne referim la problemele de sănătate ale tineretului studios
constatăm că pe parcursul a. 2012 a fost depistat 1 pacient primar cu TBC. În
6 luni ale anului curent cazuri noi nu sunt.
Toate subdiviziunile universitare, responsabile de sănătatea tinerilor sunt
obligate să monitorizeze şi să întreprindă măsurile necesare de profilax ie şi
tratament a maladiilor, precum şi de promovare a modului sănătos de viaţă.
Clinica trebuie să rămână în continuare exemplu pentru tineretul studios al
Universităţii în acordarea asistenţei medicale populaţiei. Se cere de a o
înzestra cu echipament şi utilaj performant, la nivelul cerinţelor contemporane.

În cadrul Clinicii Universitare de AMP, după cum ştiţi, din iunie 2011
activează Centrul de Medicină Tradiţională Chineză (str. Testemiţanu 29).
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Ponderea serviciilor medicale prestate în
Centrul de Medicină Tradiţională Chineză
Numărul de vizite /ani

Servicii

2012

6 luni anul 2013

Acupunctura

4735

2955

Terapia manuală

1539

576

Fitoterapia

408

159

Total vizite

6682

3690

Activitatea Clinicii Stomatologice 1 (str. T. Ciorbă, 42)

Clinicile
Stomatologice

Asistenţa stomatologică
populaţiei/ani

Venitul
mii, lei
6 luni,

2011

2012

6 luni,
2013

2011

2012

Clinica Stomatologică
Universitară nr.1
str. T. Ciorba, 42

14133

9480

3286

4062,2

2179,6

1088,4

Clinica Stomatologică
Universitară nr.2
str. M. Viteazul,1

-

11671

6949

-

2624,6

1658,9

2013
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Pe parcursul anului 2012 şi 6 luni ale anului 2013 aici au fost înregistrate
10372 de vizite.

După finalizarea proiectului

moldo-chinez de creare a Centrului de

Medicina Tradiționala Chineză, activitatea Centrului este asigurată de 8 medici
autohtoni.
După multe ședințe de lucru cu partea chineză s-a decis de a prelungi
proiectul dat. Astfel, începând cu anul 2014 va demara o altă etapă a
proiectului prin detaşarea unor specialiști chinezi pentru activitate în Centru.
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În anul de studii 2012-2013 a continuat activitatea de instruire a
studenţilor,

rezidenţilor

şi

medicilor -cursanţi

prin

metoda

pacienţilor

standardizaţi în Centrul de instruire şi testare a deprinderilor practice, care, în
prezent, odată cu deschiderea Centrului Universitar de Simulare în instruirea
medicală a devenit parte componentă a acestuia .
În Centrul de Simulare, pe lângă extinderea posibilităţilor de instruire
cu implicarea pacienţilor standardizaţi la disciplinele Boli interne şi Medicina
de familie, se prevede utilizarea simulatoarelor de înaltă fidelitate, de ultimă
generaţie, la catedrele de profil chirurgical, obstetrică şi ginecologie, terapie
intensivă şi urgenţe medicale.
În consecinţă, Clinica Universitară de Asistenţă Medicală P rimară,
Centrul universitar de Simulare şi Centrul de Recuperare din str. 31 August,
pentru care până acum nu se găsesc investiţii de a-l finisa, ar putea constitui pe
viitor un Centru medical universitar ca subdiviziune autonomă, cu un statut
special, care prin activitatea sa ar fi capabil să -şi acopere cheltuielile şi să
aducă suport financiar pentru tot personalul Universităţii.

Activitatea Clinicilor Stomatologice
Clinicile
Stomatologice
Clinica
Stomatologică
Universitară
str. T. Ciorba, 42
Serviciul
Stomatologic
Universitar
str. M. Viteazul,1

Asistenţa stomatologică
populaţiei/ani

Venitul
mii, lei

2011

2012

6 luni,
2013

2011

2012

6 luni,
2013

14133

9480

3286

4062,2

2179,6

1088,4

-

11671

6949

-

2624,6

1658,9
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Centrul Farmaceutic Universitar “Vasile Procopișin”
Rulajul total de medicamente

Anul 2012
10 mln 858 mii lei

Primele 9 luni 2013
8 mln 045 mii lei
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Clinica Stomatologică din str. T. Ciorbă,42, cât şi Serviciul Stomatologic
Universitar din str. Mihai Viteazul, 1, sunt baze de instruire a studenţilor şi
rezidenţilor

facultăţii

Stomatologie

şi ,

concomitent,

oferă

asistenţă

stomatologică pacienţilor din municipiul Chişinău şi din republică.
În anul 2012 personalul Clinicii nr. 1 a acordat asistenţă stomatologică
la 9480 pacienţi (11133 – în 2011), pensionarii şi invalizii beneficiind de
reduceri din costul tratamentului. Venit ul Clinicii a constituit 2 mln 179,6 mii
lei, micşorându-se cu 1 mln 882,6 mii lei faţă de anul 2011.
În cele 6 luni ale anului 2013 venitul a depăşit 1 mln lei.

Serviciul Stomatologic Universitar a deservit în anul 2012 - 11671 pacienţi
şi a încasat 2 mln 624,6 mii lei.
În cele 6 luni ale anului 2013 venitul a depăşit 1 mln 658,9 mii lei.
Centrul Farmaceutic Universitar
Farmacia universitară a activat tradiţional în 2 direcţii: în domeniul
instruirii studenţilor facultăţii Farmacie şi sporirii indicatorilor economico financiari.
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Consolidarea Centrului de cultivare a plantelor medicinale

S-au procurat 4,4
hectare de pământ
de la locuitorii
comunei Bardar.

Au fost încheiate
2 acorduri de
colaborare ştiinţifică
cu Institutul de
Microbiologie al AŞM
şi Universitatea de
Stat din Moldova.

S-a elaborat
proiectul construcţiei
unui mic bazin de
apă de 0,05 ha
pentru irigare şi
întreţinerea plantelor
medicinale acvatice
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În anul de referinţă volumul medicamentelor , preparate în Farmacie , a
crescut faţă de anul precedent cu 29% (în anul 2012 - 25%). Aceasta e în
relaţie cu lichidarea unor secţii de producere în farmaciile municipale.
Rulajul total de medicamente în 9 luni ale anului 2013 constituie 8 mln.
045 mii lei, faţă de 10 mln. 858 mii lei) în anul 2012.

Diminuarea

vânzărilor este în relaţie cu lichidarea Filialei nr. 3 din

incinta Centrului Republican de Diagnosticare medicală şi deschiderea a 10
farmacii cu capital privat în raza nemijlocita de activitate a Fa rmaciei
Universitare la distanţă sub norma prevăzută de lege.
Aici aşi dori să reiterez încă odată că din sursele financiare acumulate
Centrul Farmaceutic Universitar trebuie să-şi asigure activitatea proprie şi,
totodată, să finanţeze toate lucrările de întreţinere a spaţiului auditorial al
Facultăţii de Farmacie.
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Direcțiile de colaborare internațională

Dezvoltarea relaţiilor de
cooperare şi parteneriat cu
instituţii de învăţământ superior
medical şi de cercetare, cu alte
instituţii şi organizaţii de peste
hotare

Prestarea serviciilor pentru
cetăţenii de peste hotare în
domeniul instruirii
universitare, postuniversitare şi în
cercetare

Identificarea fondurilor şi
posibilităţilor de aplicare a
proiectelor de
cercetare, mobilitate şi dezvoltare
instituţională
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Pe parcursul perioadei de referinţă s -a consolidat patrimoniul Centrului
de cultivare a plantelor medicinale.

• S-au procurat

4,4 hectare de pământ de la locuitorii comunei

Bardar.
• Au fost încheiate 2 acorduri de colaborare ştiinţifică cu Institutul de
Microbiologie al AŞM şi Universitatea de Stat din Moldova. Graţie
acordului cu USM colecţia de plante medicinale s -a completat cu
încă 54 de soiuri de plante eterooleagenoase cu proprietăţi
antimicrobiene şi constituie cca 215 specii şi forme biologice.
• S-a elaborat proiectul construcţiei unui mic bazin de apă de 0,0 5 ha
pentru irigare şi întreţinerea plantelor medicinale acvatice , urmează
de a organiza achiziţia lucrărilor de construcţie.
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ACTIVITATEA DE COLABORARE
INTERNAŢIONALĂ 2012- 2013

Activităţile de colaborare internaţională în anul universitar 201 2-2013, ca
şi în anii precedenţi au fost orientate spre:

Acorduri de colaborare

Univeristatea
Lituaniană de
Științe ale
Sănătății, Kauna
s
Universitatea
Națională de
Medicină din
Donețk, Ucraina

Universitatea
din
Messina, Italia

Acorduri
de
colaborare
Universitatea
Babeș Bolyai din
ClujNapoca, Români
a

Agenția
Universitară a
Francofoniei, Fra
nța
Spitalul Mediclin
din Plan pe See
din Germania

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

- dezvoltarea relaţiilor de cooperare
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şi

parteneriat

cu

instituţii

de

învăţământ superior medical şi de cercetare, cu alte instituţii şi
organizaţii de peste hotare;
- identificarea fondurilor şi posibilităţilor de aplicare a proiectelor de
cercetare, mobilitate şi dezvoltare instituţională.
- prestarea serviciilor pentru cetăţenii de peste hotare în domeniul
instruirii universitare, postuniversitare şi în cercet are.
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Colaborarea cu Germania
Mobilitatea academică cu Universitatea din Lubeck
Burse de cercetare în Centrul Științific Borstel
Lucrările Academiei TBNET
Cooperarea cu Universitatea din Leipzig
Acord de colaborare cu Clinica de Cardiochirurgie din Hannover
44
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În decursul anului universitar 2012 -2013 au fost semnate 6 acorduri de
colaborare.

Semnarea

acestor

documente

este

foarte

importantă

pentru

extinderea posibilităților de mobilitate științifică și didactică a cadrului
academic universitar, precum și pentru crearea unor echipe internaționale de
dezvoltare și aplicare a propunerilor de proiecte comune, participare în
programe internaționale.

Au evoluat productiv relațiile de cooperare cu instituţiile medicale şi academice din
România, Ucraina, ţările Uniunii Europene şi Statele Unite ale Americii.
Apreciem înalt participarea savanţilor noştri, în special a cercetătorilor tineri, la foruri
ştiinţifice internaţionale, stagii, formări şi proiecte didactice, realizate în diferite ţări ale
lumii.
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Proiecte realizate în cadrul programelor europene

4 proiecte TEMPUS
•modernizarea învăţământului superior din Moldova,
•îmbunătăţirea procesului de asigurare a calităţii în universităţile din ţară,
•reforma managementului universitar şi modernizarea serviciilor universitare de bază.
2 parteneriate ERASMUS
•mobilităţi pentru studenţi, cercetători şi personal academic în peste 15 universităţi cu renume
din Uniunea Europeană.
Programul CEPUS
•mobilităţi ale personalului didactic în reţeaua ţărilor membre
Programul european TAIEX
•asistenţă tehnică din partea unui expert, pentru ajustarea instruirii medicale superioare la
cerinţele şi directivele UE, în special, pentru determinarea oportunităţilor dezvoltării Spitalului
universitar.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
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În anul de referinţă s-au intensificat relaţiile cu Germania. Cu suportul politic din
partea Ministerului Federal al Sănătății din Germania, am identificat noi parteneri, printre
care menţionăm Universitatea de Medicină din Lubeck și Centrul Ştiinţific Borstel, care sunt
disponibili pentru desfăşurarea stagiului practic al studenților anului 5, facultatea Medicină
1, și , oferirea unei burse de cercetare de 3 ani unui doctorand din domeniul microbiologiei.
Universitatea noastră a fost selectată în calitate de gazdă pentru lucrările Academiei
TiBiNET, care este un eveniment de talie internațională, dedicat schimbului de experiență în
domeniul microbiologiei, epidemiologiei și tratamentului tuberculozei. Evenimentul a fost
organizat cu suportul fundației Koch-Metschnikov și Centrului Borstel şi a întrunit oaspeţi
participanţi din 15 ţări.
Un alt partener german important este Universitatea din Leipzig cu care au fost
inițiate cooperări în diferite domenii,

inclusiv în domeniul modernizării curriculei

universitare și asistenței medicale a pacienților cu maladii reumatologice. Sunt formulate
deja propuneri concrete pentru cooperare în domeniul otorinolaringologiei și patologiilor
auzului, aplicării metodelor de simulare în instruire etc.
Au fost inițiate relații rodnice de prietenie şi cooperare cu Universitatea Lituaniană de
Ştiințe ale Sănătății din Kaunas. Având un Spital Universitar foarte performant,
administrația acestei instituţii a acceptat să primească pentru instruiri în diferite domenii ale
medicinii tinerii noștri specialiști, care ulterior vor putea aduce în țară metode şi abordări
noi, conform practicilor europene contemporane.
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Deja în luna septembrie doi tineri specialiști din Universitatea noastră au început
cursurile de instruire în domeniul cardiochirurgiei endoscopice pe o durată de 10 luni în
Kaunas.
Continuăm să ducem discuții pentru extinderea cooperării și în alte domenii
importante și aici invităm întreaga comunitate academică să se manifeste activ în
identificarea partenerilor din cadrul acestei universități.
Cu succes derulează activităţile de cooperare cu partenerii francofoni. Mobilitățile
academice și de cercetare pentru studenţii, rezidenţii şi profesorii Filierei Francofone au
devenit o frumoasă tradiţie.
În acest an 11 studenți și 20 de masteranzi au beneficiat de stagii în Universităţi din
Franţa, 3 studenţi şi 4 rezidenţi au realizat stagiul practic la Universitatea Liberă din
Bruxelles, Belgia.

Sub egida AUF au fost realizate cursuri de limbă franceză pentru studenţii şi profesorii
Filierei Francofone, 15 profesori au fost instruiți în vederea utilizării metodelor noi de
predare.

Continuă fructuos relațiile de cooperare cu Universitatea de Medicină din Poznan,
Polonia. O echipă din 10 studenți au realizat stagiul de 10 zile în Poznan și similar 10
studenți polonezi au fost în mobilitate academică în clinicele noastre.
Concomitent s-a realizat o vizită de lucru a personalului didactic la Poznan, pentru a
prelua experienţa partenerilor noştri în domeniul aplicării metodelor de simulare în instruirea
medicală.

Încă un proiect de cooperare în domeniul medicinii sportive a fost inițiat cu colegii de
la Universitatea de Medicină din Tartu, Estonia. Proiectul este finanțat de Guvernul Estoniei
și are drept scop dezvoltarea programelor de instruire în acest domeniu în cadrul
Universității noastre.
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În anul universitar 2012-2013 Universitatea noastră a devenit membru cu drepturi
depline al Asociației Internaționale a Universităților și al Asociației pentru Educație
Medicală din Europa.
Această afiliere este foarte importantă pentru instituția noastră în contextul reformelor
iniţiate şi necesităţii de ajustare a instruirii şi cercetării din Republica Moldova la standardele
şi cerinţele internaţionale. Statutul de membru deplin al acestor comunităţi ne permite
accesul la informaţii şi proiecte foarte utile pentru realizarea scopurilor de integrare în
comunitatea academică medicală internaţională.

Asigurarea procesului didactic, de cercetare și clinic
1 mln. lei
4,6 mln. lei
Asigurarea tehnico-materială

Total:
25,6 mln. lei

Asigurarea cu
reactive, manuale, materiale
didactice
Asigurarea informațională

20 mln. lei
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Se extinde numărul proiectelor, realizate în cadrul programelor europene. Aici menționăm:
- 4 proiecte TEMPUS, care se implementează la moment în cadrul
Universităţii şi care au drept scop:
- modernizarea învăţământului superior din Moldova,
- îmbunătăţirea procesului de asigurare a calităţii în universităţile
din ţară,
- reforma managementului universitar şi modernizarea serviciilor
universitare de bază.
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Suntem în așteptarea rezultatelor selecţiei proiectelor, aplicate pentru anul următor.
- În cadrul a 2 parteneriate ERASMUS sunt prevăzute mobilităţi pentru studenţi, cercetători
şi personal academic în peste 15 universităţi cu renume din Uniunea Europeană.
- Am devenit membri ai Programului CEPUS, care susţine mobilităţi ale personalului
didactic în reţeaua ţărilor membre.
- Prin Programul european TAIEX Universitatea noastră a beneficiat de asistenţă tehnică din
partea unui expert, pentru ajustarea instruirii medicale superioare la cerinţele şi directivele
UE, în special, pentru determinarea oportunităţilor dezvoltării Spitalului universitar.

O realizare semnificativă, care a fost posibilă doar cu suportul partenerilor externi, a
fost deschiderea oficială a Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală despre
care am menţionat deja. Datorită suportului la bugetul de stat din partea Uniunii Europene pe
parcursul anului 2012-2013 a fost procurat echipament pentru instruire de cca 3 mln. Euro.
Ulterior la acest proiect au aderat și:
- Asociația De la Inimă la Inimă din SUA, cu echiparea birourilor medicilor de familie
din Centru şi
- Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare prin proiectul de fortificare a
Departamentului pentru instruire în domeniul mamei și copilului, care prevede
procurare de echipament pentru simulare, dezvoltare de programe, instruirea
formatorilor şi a.
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Crearea condiţiilor pentru activitate
Asigurarea procesului didactic, ştiinţific, clinic

Publicaţii intrate în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
http://library.usmf.md
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Pentru asigurarea tehnico-materială, metodico-didactică şi informaţională în anul de
studii 2012-2013 au fost efectuate cheltuieli în volum de peste 25,6 mln lei.
Dintre acestea, pentru asigurarea cu reactive, manuale şi materiale didactice s-au
cheltuit 4 mln 624 mii lei, dintre care pentru asigurarea catedrelor stomatologice cu
instrumente, materiale și articole parafarmaceutice s-au cheltuit circa 2 mln 200 mii lei,
pentru procesul didactic și ştiinţific cu reactive – 1 mln 146 mii lei, şi pentru dezvoltarea
colecţiei de carte – 1 mln 121 mii lei.

48

Publicații editate de CEP “Medicina”
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În anul de referinţă, Biblioteca s -a completat cu 10623 exemplare, fapt
ce a contribuit la dezvoltarea colecţiei cu 430 titluri de carte şi a abonat 86
titluri de ediţii periodice.

Asigurarea procesului didactic, de cercetare și clinic
2.5 mln. lei

4.3 mln. lei

Utilaj stomatologic

2.3 mln. lei

Utilaj medical

Total:
20,0 mln. lei
Mobilier

Tehnică de calcul
5.5 mln. lei
5.4 mln. lei
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Un suport substanţial la asigurarea procesului de studii a avut Centrul
Editorial-poligrafic „Medicina”, care în perioada respectivă a editat 83 de
titluri de carte în număr de 10262 exemplare.
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Pentru asigurarea informaţională a procesului de studii (achitarea serviciilor de
INTERNET, deservirea tehnicii de calcul, licențe etc., precum și procurarea din
Krasnoiarsk a Pachetului software cu costul de 199,2 mii lei), s-au utilizat 1 mln
lei.

Implementarea Strategiei de informatizare
Submodulul Admiterea a îmbunătăţit esenţial procesul de înscriere la concurs, selectare şi
înmatriculare;
Modulul Resurse umane pentru gestionarea aplicanţilor la posturi vacante, gestionarea
angajaţilor, lucrul cu actele etc.

Modulul Comunicare înlesneşte comunicarea intrauniversitară, fluxurile documentelor etc.
Un concept nou al site-lui web universitar – în care fiecare subdiviziune dispune de un site
propriu şi poate administra conţinutul. Universitatea noastră a devenit prima din Moldova care
utilizează acest concept.
Am fost acceptaţi în cadrul programului Google Academics. Acest fapt ne oferă o îmbunătăţire
netă a serviciilor e-mail universitar şi la acest capitol suntem prima instituţie de învăţământ din
ţară, care beneficiază de o gamă largă de produse şi aplicaţii oferite de Google.
S-a stabilit o eficientă colaborare cu centrul E-GOV ce ţine de securitatea datelor şi informaţiei.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
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Pentru procurarea tehnicii de calcul, mobilierului şi altor mijloace fixe,
destinate procesului de studii, activităţii de cercetare ştiinţifică şi asigurarea
funcţionării normale a căminelor s -au cheltuit circa 20,0 mln lei. Dintre
acestea:

Reparații capitale finisate
N./o.
1.

2.

3.

4.

Suma, mii

Denumirea obiectelor

lei

Reparația holurilor și sălii de așteptare din incinta Blocului Central,
nivelul 1 și 2
Aula pediatrică „Victor Ghețeul” din incinta Centrului Mamei și Copilului
și catedra Chirurgie Generală-Semiologie, Spitalul Clinic Municipal nr.1
Reparația parțială a rețelelor termice (interioare – căminele nr. 1, 17,
10 și exterioare – Blocul Central)
Reparația acoperișurilor căminului nr. 2 – total și căminelor 3, 7, 8, 11 –
parțial

4540,00

3 034,30

2090,30

246,7

5.

Reparaţia faţadei principale a Blocului Central de studii

230,50

6.

Reparaţia acoperişului Laboratorului Central

228,00
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Pentru procurarea tehnicii de calcul s-au cheltuit peste 2,3 mln lei. În
scopul eficientizării procesului de studii s -au procurat 24 de televizoare cu
diagonala de 107 cm în sumă de 185,6 mii lei, care au fost instalate în aule şi
sălile de studii la unele catedre. A fost procurat mobilier pentru catedre,
blocuri și cămine în sumă de peste 5,5 mln lei, dintre care pentru mobilarea
aulelor reparate – 2,6 mln lei.

A continuat procesul de dotare a aulelor cu tehnică de sonorizare (3 aule şi
holul al Blocului de studii nr.1 Leonid Cobîleanschi; aula din incinta
Institutului Mamei şi Copilului, SCM Sf.Treime şi SCR).

Pentru dotarea facultății de Stomatologie cu utilaj medical de instruire şi cercetare s-au
procurat 17 instalații dentare, o mașină de developat, un tomograf dentar computerizat, un
radioviziograf şi alte dispozitive în sumă de cca 4,3 mln lei.
Toate acestea permit desfăşurarea procesului didactic la nivelul cerinţelor contemporane,
în baza unor tehnologii moderne și cu utilizarea celor mai bune practici şi dispozitive
medicale.
Cu acelaşi scop au fost procurate un sistem electromagnetic de navigare pentru operații
ORL, cromatograf de lichide de înaltă performanță, 2 unități de ecocardiograf și alte
dispozitive medicale, pentru care s-au cheltuit cca 5,4 mln lei.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru în subdiviziuni şi de trai în cămine în anul de
referință s-au procurat 28 de climatizatoare, cîte 20 de plite electrice și uscătoare de haine,
precum și alte obiecte în sumă totală de 1 mln 759,9 mii lei.
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Asigurarea tehnico-materială
Investiţii capitale, reparaţii capitale şi curente

În lista nominală a obiectelor finanțate la capitolul „Investiții capitale” a fost inclus un
singur obiect: Reconstrucția blocului lit. B din str. 31 August, nr. 137 în Centrul universitar
de Simulare în instruirea medicală cu volumul de investiții în sumă de 3,5 mln lei.
Lucrările de reconstrucție a Centrului au fost finalizate în I trimestru al anului curent.
Pentru reparații capitale în anul 2013 au fost preconizate surse financiare în sumă de
20 mln 980,00 mii lei la obiectele prezentate pe ecran:

Aula „Victor Gheţeul”
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În decursul anului de studii 2012-2013 au fost finalizate 6 obiecte:
Le vedeţi pe ecran:
Cea mai mare parte din mijloacele preconizate , au fost cheltuite pentru acoperirea
lucrărilor de reparaţie a holurilor din incinta Blocului Central, Aulei „Victor Gheţeul” cu
capacitatea de 189 locuri din incinta Centrului Mamei şi Copilului şi a catedrei Chirurgie
generală-semiologie, dislocată în Spitalul Clinic Municipal nr. 1.
Încă peste 2 mln lei au fost folosite pentru reparaţia reţelelor tehnice în cămine şi
Blocul Central.
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N./o.

Denumirea obiectelor

Suma, mii lei

1.

Reparația holurilor și sălii de așteptare din incinta

4540,00

Blocului Central, nivelul 1 și 2
2.

3 034,30

Aula pediatrică „Victor Ghețeul” din incinta Centrului
Mamei și Copilului și catedra Chirurgie GeneralăSemiologie, Spitalul Clinic Municipal nr.1

3.

Reparația parțială a rețelelor

2090,30

termice (interioare –

căminele nr. 1, 17, 10 și exterioare – Blocul Central)
4.

Reparația acoperișurilor căminului nr. 2 – total și

246,7

căminelor 3, 7, 8, 11 – parțial
5.

Reparaţia faţadei principale a Blocului Central de studii

230,50

6.

Reparaţia acoperişului Laboratorului Central

228,00

TOTAL

10 020,3

Aula “Sfânta Treime”
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Reparații capitale în proces de lucru
N./o.

Suma,

Denumirea obiectelor

mii lei

1.

Reparația Blocului de studii nr.2

5750,00

2.

Căminul nr.12

4260,00

3.

Reparația imobilului 01 (căminul 14, nivelele 1 și 2) pentru amplasarea

2745,00

Clinicii Stomatologice nr.2
4.

Reparația parțială a rețelelor electrice interioare (căminele nr. 6, 7, Centrul

650,00

Farmaceutic Universitar “Vasile Procopișin”)
5.

Reparația fostelor încăperi a catedrei microbiologie, Blocul Central de studii

600,00

6.

Reparația grupurilor sanitare din incinta blocului de studii nr.1

380,00

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
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În proces de lucru sunt încă 6 obiecte.
Continuă reparaţia Blocului de studii nr. 2, căminului nr. 12 şi căminului nr. 14, care
este predestinat pentru extinderea spaţiului Clinicii Stomatologice nr. 2 şi ale altor încăperi.
N./o.

Denumirea obiectelor

Suma, mii lei

1.

Reparația Blocului de studii nr.2

5750,00

2.

Căminul nr.12

4260,00

3.

Reparația imobilului 01 (căminul 14, nivelele 1 și 2)

2745,00

pentru amplasarea Clinicii Stomatologice nr.2
4.

interioare

650,00

Reparația fostelor încăperi a catedrei microbiologie,

600,00

Reparația

parțială

a

rețelelor

electrice

(căminele nr. 6, 7, farmacia Universitară)
5.

Blocul Central de studii
6.

Reparația grupurilor sanitare din incinta blocului de studii

380,00

nr.1

Din sursele financiare, alocate de către Primăria mun. Chișinău, s-au efectuat lucrări
de reprofilare a sălii de ședințe în aulă pentru 300 locuri din incinta Spitalului Municipal
„Sfînta Treime”. Costul lucrărilor 2 mln 639,00 mii lei.
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N./o.

Denumirea obiectelor

Suma, lei

1.

Lucrări de reparație a holului nr.1 nivelul II din incinta

118 050,50

Blocului Central
2.

Amenajarea teritoriului adiacent la Clinica Stomatologică

117 190,65

nr.1 din str.Toma Ciorbă nr.42
3.

de

117 765, 49

Reparația turnătoriei la Catedra Stomatologie Ortopedică,

117 486, 32

Lucrări

de

reparație

a

încăperilor

catedrei

Epidemiologie
4.

str. Toma Ciorbă, nr.42
5.

Lucrări de iluminare a fațadelor blocului Central și

112 715, 14

Centrului de Recuperare și Sport din 31 August 1989
6.

Lucrări de instalare a rețelei electrice exterioare pentru

108 926, 21

aprovizionarea cu energie electrică a aulei din incinta
Institului Mamei și Copilului, str. Burebista 93
7.

Lucrări de montare a cutiilor de cablu și a cablului

99 003, 55

electric la Blocul Central din bd. Ștefan cel Mare 165 și
Clinica Stomatologică nr.2 din str. M. Viteazu nr. 1
8.

Lucrări de reparație a nodurilor sanitare la catedra

67 246, 81

Obstetrică și Ginecologie din incinta Institutului Mamei și
Copilului, str. Burebista 93
9.

Lucrări de reparație a pardoselelor la catedra de Sănătate

65 603, 88

Publică
10.

Lucrări de instalare a sistemului de irigare la Complexul

47 539,64

Sportiv din str. N. Testemițanu, 24/5
11.

Lucrări de instalare a rețelelor video la Complexul

47 539, 64

Sportiv din str. N. Testemițanu, 24/5
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Reparaţii curente
1037,4 mii lei
N./o.

Denumirea obiectelor

Suma, lei

1.

Lucrări de reparație a holului nr.1 nivelul II din incinta Blocului Central

118 050,50

2.

Amenajarea teritoriului adiacent la Clinica Stomatologică nr.1 din str.Toma Ciorbă nr.42

117 190,65

3.

Lucrări de reparație a încăperilor catedrei de Epidemiologie

117 765,49

4.

Reparația turnătoriei la Catedra Stomatologie Ortopedică, str. Toma Ciorbă, nr.42

117 486,32

5.

6.

7.

8.

Lucrări de iluminare a fațadelor blocului Central și Centrului de Recuperare și Sport din 31 August
1989
Lucrări de instalare a rețelei electrice exterioare pentru aprovizionarea cu energie electrică a aulei din
incinta Institului Mamei și Copilului, str. Burebista 93
Lucrări de montare a cutiilor de cablu și a cablului electric la Blocul Central din bd. Ștefan cel Mare
165 și Clinica Stomatologică nr.2 din str. M. Viteazu nr. 1
Lucrări de reparație a nodurilor sanitare la catedra Obstetrică și Ginecologie din incinta Institutului
Mamei și Copilului, str. Burebista 93

112 715,14

108 926,21

99 003,55

67 246,81

9.

Lucrări de reparație a pardoselelor la catedra de Sănătate Publică

65 603,88

10.

Lucrări de instalare a sistemului de irigare la Complexul Sportiv din str. N. Testemițanu, 24/5

47 539,64

11.

Lucrări de instalare a rețelelor video la Complexul Sportiv din str. N. Testemițanu, 24/5

47 283,50
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Reparații curente:
Pentru reparații curente a fost preconizată suma de 1 921,10 mii lei, care a fost
predestinată pentru executarea unor lucrări de proiectare, procurarea materialelor de
construcție și a lucrărilor incluse în diapozitiv.
Dintre obiectele supuse reparaţiei curente cele mai însemnate sume s-au utilizat pentru
Clinica Stomatologică nr. 1, catedra Epidemiologie, iluminarea faţadelor Blocului central şi
Centrului de recuperare şi Sport şi a.

Implementarea Strategiei de informatizare
În perioada 2012-2013 au fost abordate următoarele domenii strategice de dezvoltare
informaţională a universităţii:
● informatizarea procesului didactic;
● informatizarea activităţii administrative;
● informatizarea activităţii Campusului studenţesc;
● informatizarea procesului de comunicare;
● Dezvoltarea infrastructurii şi securitatea sistemelor computerizate universitare;
● Site-ul web şi prezenţa on-line.
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Admiterea
În calitate de parte integrantă a informatizării procesului didactic a fost dezvoltat
tehnic şi testat pe deplin sub-modulul Admiterea. Testările au avut loc pe durata Admiterii2013 şi a participat întregul colectiv al Comisiei de Admitere. Scopul major al acestui submodul a fost îmbunătăţirea procesului de înscriere la concurs, crearea algoritmului
automatizat de selectare a candidaţilor şi înmatriculare la studii universitare în USMF
“Nicolae Testemiţanu”.

Implementarea acestui modul oferă următoarele avantaje
●

Transferul dosarului electronic al abiturientului către decanate, secţia Didactică.

●

Menţinerea în sistem a informaţiilor privind admiterea din anii precedenţi.

●

Compatibilitate cu toate platformele client – Windows, Linux, Android, Macintosh
şi e posibil de accesat de pe calculatoare, tablete, telefoane mobile.

●

Posibilitatea aplicării online pentru ocuparea unui post vacant etc.

Modulul Resurse Umane
În perioada noiembrie 2012-februarie 2013 a fost implementat modulul Resurse Umane, care
avea următoarele scopuri: gestionarea aplicanţilor la posturile vacante, gestionarea
angajaţilor, Acte - model Resurse umane, rapoarte.

Avantaje acestui modul: aplicare online pentru funcții vacante, dosarul electronic al
angajatului, protecţia informaţiei cu caracter personal, Integrarea proceselor cu alte
subdiviziuni, Managementul Electronic al documentelor angajaţilor, Posibilitatea de
interconectare cu alte sisteme informaţionale şi de management al resurselor umane, la
necesitate, administrarea operativă a informaţiilor angajaţilor.
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Modulul “Comunicare”
Pe durata lunilor martie-mai 2013 a fost implementat Modulul “Comunicare” ce presupunea
atingerea următoarelor scopuri: comunicarea intrauniversitară contemporană, fluxurile de
lucru și documente: demersuri, cereri, etc.

Unele avantaje ale utilizării acestui modul sunt circulare rapidă a informaţiei, mediu de lucru
cu mai puţine hârtii pentru angajaţi, păstrare şi găsire rapidă a informaţiilor mai vechi.

Emailul universitar
În perioada Ianuarie-septembrie USMF a aplicat, au fost purtate negocieri şi am fost
acceptaţi în cadrul programului Google Academics ceea ce oferă o imbunătăţire netă a
serviciilor email universitar. Astfel Universitatea noastră a devenit prima instituţie de
învăţământ din Republica Moldova care beneficiază de o gamă largă de produse şi aplicaţii
oferite de Google precum serviciile mail, Google Docs/Drive, Google Calendar şi alte circa
60 de servicii, utilizarea cărora este la discreţia fiecărui angajat. Avantaje: cutii poştale
nume@usmf.md pentru toţi angajaţii universitari. Utilizarea serviciilor Google Drive/Docs,
utilizarea calendarelor etc. La momentul actual avem deja deschise peste 1200 de cutii adrese
email@usmf.md.

Site-ul web universitar
Pe durata lunilor Iunie-Septembrie 2013 a fost elaborat şi implementat un concept inovator al
site-ului web universitar în care fiecare subdiviziune dispune de un site propriu şi poate
administra conţinutul relevant activităţii sale, Universitatea devenind prima din Republica
Moldova care utilizează acest concept. Avantajele acestui concept se bazează pe utilizarea
informaţiilor despre subdiviziuni şi angajaţi din sistemul informaţional, catedrele se
poziţionează mai aproape faţă de auditoriul ţintă (studenţi, rezidenţi, medici) etc.
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Infrastructura
A fost modernizată reţeaua WiFi, prin amplasarea unor echipamente performante, procurate
echipamente moderne pentru deservirea reţelelor computerizate universitare router Cisco,
server DELL, a fost reînoit parcul de calculatoare al subdiviziunilor cu peste 100 PC-uri, a
fost implementat un sistem de monitorizare a tuturor nodurilor universitare de conexiune la
internet, Actualmente are loc planificarea și dezvoltarea ultimelor rețelele ale catedrelor din
IMSP care încă n-au fost conectate.

Securitatea datelor
În acest domeniu are loc o strânsă colaborare a serviciului TIC cu centrul E-GOV. Acţiunile
întreprinse se bazează pe prevederile Legislaţiei în vigoare ce ţine de securitatea datelor, se
întreprind măsuri planificate de creare a copiilor de rezervă, menţinere în stare funcţională şi
securizată a serverelor şi bazelor de date. Paşii întreprinşi în domeniul securităţii
informaţionale cuprind criptarea datelor transmise în reţea pe parcursul client server, acces
securizat la date şi informaţii în funcţie de permisiunile de acces.

Activităţi în derulare
În continuarea rezultatelor enumerate mai sus, la momentul actual sunt în faze avansate de
elaborare un șir de alte activități de importanță majoră, orientate spre îmbunătățirea calității
procesului de studii.

Modulul Didactic
În perioada actuală este în perioada de implementare tehnică şi prevede informatizarea și
virtualizarea procesului de studii: evidenţa reuşitei, prezenţei, dosarului electronic al
studentului, fișa Electronică de Atestare a studentului, decanatele şi alte subdiviziuni
autorizate obţin informaţie la zi despre situaţia academică a studentului. Borderoul electronic
de examinare. Transmiterea datelor despre rezultatele examinării pe serverele universitare şi
disponibilitatea imediată a lor pentru student etc.
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Modulul social
Se află în proces de elaborare şi prevede dezvoltarea profilului social detaliat al studentului.
Generarea automată a listelor pentru cazarea studenţilor în cămine în baza rezultatelor
curriculare şi extracurriculare. Evidenţa detaliată a fondului de odăi. Evidenţa şi
accesibilitatea datelor despre locatari etc.

Ratingul de eficienţă
Au fost elaborate şi aprobate de către Consiliul Ştiinţific criteriile de performanță ale
angajaților didactici. Este în proces elaborarea regulamentului. Calcularea punctajelor în
mod automat, anual.

Învăţământul medical la distanţă
A fost emis Ordin al Rectorului "Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru
elaborarea conceptului învățământului medical la distanță" şi este obținut suportul OMS în
acest domeniu. În iulie 2013 a fost efectuată o vizită a experților OMS și AEEM (Asociația
Europeană de Educație Medicală) în scop de ghidare, consultanță și parteneriat în domeniul
învățământului medical la distanță.

În procesul de implementare a celor enumerate mai sus a apărut necesitatea unor ajustări
regulatorii precum modificarea fişelor de post cu responsabilizarea nemijlocită a șefilor
subdiviziunilor pentru implementarea și utilizarea Tehnologiilor Informaționale, testarea
candidaţilor la funcţii vacante în ceea ce priveşte nivelul de cunoaştere TI etc.
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Cele enumerate mai sus, sunt doar câteva dintre obiectivele realizate pe
parcursul anului de referinţă. Pentru a atinge noi performanţe în domeniu şi a
menţine reputaţia Universităţii suntem receptivi la orice opinie şi sugestie a
Dumneavoastră.

Ne propunem să fim cât mai activi, inovativi şi consecvenţi în ceea ce
facem pentru a putea atinge obiectivele enunţate în Strategia de Dezvoltare a
Universităţii

pentru

anii

2011-2020

şi

Strategia

de

informatizare

a

Universităţii pentru anii 2012 -2015.

Eforturile comune până în acest moment au avut la bază profesionalismul
angajaţilor noştri, care au activat în conformitate cu legislaţia în vigoare,
pentru a promova bunul nume al instituţiei noastre.

Realizările

de

astăzi

sunt

rod ul

eforturilor

tuturor

subdiviziunilor

Universităţii, a prorectorilor, decanilor şi prodecanilor, membrilor Senatului,
membrilor consiliilor ştiinţifice şi metodice, şefilor de catedre şi subdiviziuni,
Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor, a tuturor angajaţilor Universităţii, lucru
pentru care Vă mulţumim mult.

În acest moment, sarcina pe care o avem în faţă este de a menţine şi
dezvolta valorile moştenite şi, în acelaşi timp, de a face faţă provocărilor
timpului prin racordarea standardelor universitare la cele internaţionale, de
aceea, dragi colegi, Vă îndemn să fim deschişi spre comunicare şi conlucrare.
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