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DOCUMENTE  DE  POLITICI   

CE VIZEAZĂ ÎNSTRUIREA PRACTICĂ 

 
 Codul Educaţiei, 2014 
  Strategia Educație - 2020 
  Programul de dezvoltare a 
învăţământului medical şi 
farmaceutic în RM, 2011-2020 
(HG nr.1006 din 27.10. 2010) 
 Strategia de dezvoltare a 
învăţământului vocaţional/ 
tehnic pe anii 2013-2020 şi 
Planul de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei (HG 
nr. 97 din 01.02.2013) 
 Nomenclatorul domeniilor de 
formare profesională, al 
specialităţilor şi calificărilor 
pentru învăţământul 
profesional tehnic postsecundar 
şi postsecundar nonterţiar (HG 
nr. 853 din 14.12.2015) 
 Strategia Sănătatea-2020 

   Directiva UE de 

recunoaştere a calificării 
profesionale (2013/55/ 
din 20.11.2013); 
 Ghidul EFN  pentru  
implementarea Articolului 
31 al  Directivei 
2013/55/UE 
 Direcțiile  Strategice  
Europene pentru 
fortificarea nursing-ului și 
moșitului în vederea 
realizării Obiectivelor 
Strategiei Sănătatea-2020 
  Consiliul Europei, 
Comisia Europeană 
(2006): Modernizarea 
instruirii generale şi 
profesionale: C 79/1 din  
01.04.2006, Brüssel 

 Health 2020 policy 
framework and strategy. 
EUR/RC62/8 Copenhagen, 
WHO Regional Office for 
Europe. Regional 
Commitete for Europe. 10-
13 septe-mber, 2012 
 Nursing and Midwifery 
Services. Strategic 
Directions 211-2015. 
WHO/HRH /HPN/10.1. 
Geneva, WHO 
 Munich Declaration. 
Nurses and midwives: A 
Force for Health, 2000, 
Copenhagen, WHO 
Regional Office for Europe, 
2000 

 Statutul CEMF „Raisa 
Pacalo” 
 Planurile de învățământ, 
2016 
 Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a 
procesului educaţional în 
CEMF „Raisa Pacalo” 
 Regulament cu privire la 
organizare și desfășurare a 
stagiilor de practică în 
învățământul profesional 
tehnic și postsecundar 
nonterțiar 
  Regulamentul cu privire 
la organizarea procesului 
de evaluare; 
 Programele pentru 
instruirea practică 
 Instrumente curriculare 

 



PLANIFICAREA                                                            

PROCESULUI  DE  FORMARE INIȚIALĂ 

DIRECTIVELE UE DE RECUNOAŞTERE 

A CALIFICĂRII PROFESIONALE 

2005/36/UE,  2013/55/UE 

70% - nursing specific 

30%- disciplină 

50% - teorie 

50% - pratică 

DISCIPLINE  NOI  
Bazele științei nursing, Comunicare și psihologie medicală, 

Îngrijiri paliative, Managementul proiectelor de sănătate, 

Asistența medicală de familie și nursing comunitar, etc 



GHIDUL EFN  PENTRU  IMPLEMENTAREA 

ARTICOLULUI 31  AL  DIRECTIVEI 

2013/55/UE  PRIVIND  RECUNOAȘTEREA 

CALIFICĂRILOR  PROFESIONALE 

CA.1 Cultura, etica şi valorile de conduită 

conduită 

 
CA.2 Promovarea sănătăţii și prevenția 

 
CA.3 Luarea deciziilor 

CA.4 Comunicare și lucrul în echipă 

CA.5 Cercetare, dezvoltare şi leadership 

CA.6.1 Îngrijirile nursing (educare și 

formare teoretică) 

 CA.6.2 Îngrijirile nursing (educare și 

formare practică/clinică)  

PLANIFICAREA                                                            

PROCESULUI  DE  FORMARE INIȚIALĂ 



Modernizarea procesului de formare a competențelor specifice în 

domeniul AMF din perspectiva necesităţilor pieţii muncii și a 

pedagogiei competenţelor în realizarea Codului Educației, 

documentelror  UE și OMS. 

 PROCES 

 Elaborarea standardelor 

educaționale: 

 Elaborarea, implemen-

tarea  Planurilor de 

învățământ (2013/ 

2014/2016) 

 Elaborarea, aprobarea și 

implementarea curricula 

stagiilor de practică. 

 Extinderea numărului 

de ore predistinate AMF în 

cadrul stagiilor de 

practică. 

 REZULTAT 

• Implementarea actelor 

normative și legislative din 

domeniul educației. 

• Elaborarea/aprobarea  Regu-

lamentelor de organizare a 

stagiilor de practică. 

• Pilotarea currcicula de 

instruire practică. 

 IMPACT 

• Armonizarea procesului educațional la 

necesitățile sistemului sănătății și 

economiei naționale. 

• Standardizarea și unificarea procesului 

de formare a competențelor la nivel de 

țară. 
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ELABORAREA /APROBAREA         
PLANURILOR  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT  
ȘI  CURRICULA   STAGIILOR  DE 

PRACTICĂ 

 

EDITAREA /IMPLEMENTAREA 
PLANURILOR  DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT  ȘI  CURRICULA 
STAGIILOR DE PRACTICĂ 

Planul Strategic de Dezvoltare al CEMF,,Raisa Pacalo”, 2013-2018 

INSTRUMENTE  CURRICULARE  





Asigurarea calității procesului de formare a competențelor 

profesionale prin instruirea practică în contextul noilor 

tendințe de dezvoltare a științei medicale și pedagogice. 

 PROCES  REZULTAT 

• Implementarea recoman-

dărilor PCN, Programelor și 

Strategiilor Naționale. 

• Elaborarea/implementarea  

Ghidurilor pentru lecțiile 

practice. 

• Elaborarea Agendelor 

pentru stagiile de practică. 

 IMPACT 

• Promovarea experienței de consolidare 

a cooperării intersectoriale la nivel de 

sistem. 

• Transpunerea în sistemul național de 

formare profesională a abordărilor 

educației și formării profesionale 

specifice spațiului European.  
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• Elaborarea Regulamen-

telor ce țin de instruirea 

practică. 

 

• Elaborarea Ghidurilor 

pentru instruirea practică. 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

Curricula pentru 

instruirea practică 

Standarde/algoritm

al deprinderilor 

practice 

Ghiduri pentru 

lecții practice 

 

 

  
 

 

Sofft-uri 

educaționale și 

profesionale  

 

 

  
 

 

Platforme 

electronice 
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Asigurarea calității procesului de formare a competențelor 

profesionale prin instruirea practică în contextul noilor 

tendințe de dezvoltare a științei medicale și pedagogice. 

Asigurarea procesului de instruire practică cu instrumente 

curriculare adecvate formării și evaluării calitative a  

competențelor profesionale. 



Contribuții la renovarea bazei tehnico-materiale a CEMF 

„Raisa Pacalo”, pentru asigurarea continuă a mediului fizic 

favorabil, sigur și  armonios de formare a competențelor 

profesionale.  
 

 PROCES 

 REZULTAT 

• Elaborarea, aprobarea 

Nomenclatorului cabine-

tului AMP, 2014  

•Asigurarea funcționalității 

cabinetului AMP conform 

cerințelor de actualitate. 

•Organizarea instruirii 

practice în Clinica 

Universitară. 

 IMPACT 

• Ajustarea procesului de instruire 

practică la exigențele sistemului ocrotirii 

sănătății. 

• Asigurarea accesului fiecărui elev la 

resurse adecvate de formare și dezvoltare 

a competențelor profesioanle. 
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• Asigurarea managemen-

tului eficient al 

cabinetului de AMF. 
 

• Dotarea cabinetului cu 

mini-oficiu, mobilier, apa-

rataj și tehnică medicală 

modernă. 
 

•  Instituirea Centrului de 

simulare cu amenajarea 

cabinetului de AMP. 



Organizarea și diversificarea formelor de colaborare cu 

parteneri interni – agenții economici în vederea consolidării 

procesului de extindere a competenţelor profesionale ale 

specialiștilor. 

 PROCES 
 REZULTAT 

• Încheierea acordurilor de 

colaborare cu AMP – 6. 

• Instruirea a/m în manage-

mentul stagiilor de practică, 

psihopedagogie în cadrul 

Școlii Mentoratului 

profesional. 

•Implicarea a/m în 

realizarea și evaluarea 

stagiilor de practică. 

 IMPACT 

• Dezvoltarea și extinderea portofoliului 

de parteneriate în instruirea practică 

pentru promovarea învățământului medi-

cal postsecundar la nivel naţional şi 

internaţional. 
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• Iniţierea noilor acorduri 

de cooperare cu 

partenerii interni pentru 

extinderea ariei de 

instruire practică - AMT.  
 

• Formarea cadrelor 

medicale din domeniul 

practic, antrenați în 

ghidarea instruirii prac-

tice. 

• Cooperarea cu 

asociațiile profesionale – 

Asociația MF, Asociația 

Nursing, Asociația 

moașelor. 



PARTENERIAT  

CU  MEDIUL  ECONOMIC 

Ordinul Ministerului Sănătăţii al  

Republicii Moldova nr.930 din 05.12.2011  

http://ms.gov.md/ 

TOATE   TIPURILE  DE 

INSTRUIRE  PRACTICĂ 

ELABORAREA  ȘI 

RECENZAREA  CURRICULA  

CONFERINȚE 

/congrese  a AMF 
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MESE  ROTUNDE, 

CLUBUL  MUNCII 

http://ms.gov.md/
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Formarea cadrelor medicale din domeniul practic, antrenați în 

ghidarea instruirii practice - Școala Mentoratului Profesional. 

 4 

        Atelierele de lucru au avut ca scop consolidarea cooperării 

intersectoriale în domeniul activităţilor didactice şi creării 

parteneriatelor cu instituţiile medicale și farmaceutice în vederea 

racordării procesului de formare și evaluare a competențelor 

profesionale la cerinţele europene.  

Organizarea și diversificarea formelor de colaborare cu 

parteneri interni – agenții economici în vederea consolidării 

procesului de extindere a competenţelor profesionale ale 

specialiștilor. 
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Implicarea specialiștilor din domeniul practic în realizarea    

și evaluarea stagiilor de practică. 
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Testarea teoretică la 

disciplinele de profil  
Demonstrarea 

manoperilor practice 

Organizarea și diversificarea formelor de colaborare cu 

parteneri interni – agenții economici în vederea consolidării 

procesului de extindere a competenţelor profesionale ale 

specialiștilor. 



 

  Dacă găseşti un drum fără obstacole,  

probabil că drumul acela nu duce nicăieri.  

          Noi căutăm drumuri mai dificile,   

                           pentru că sigur vom întâlni  

                                          mai puţini concurenţi.   

                                                                  J. Kennedy 


