
 
 

PLANULUI ACTIVITĂȚILOR DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A  
CENTRULUI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENŢĂ ŞI 

CALAMITĂŢILOR (CIMUC), 2017-2022 
 

Obiective Direcţii/Activităţi 
Terme

ni 
Responsabili 

Indicatori de 

performanţă/Dovezi 
 

 

Scop strategic I 
MODERNIZAREA CURRICULA DE FORMARE CONTINUĂ A SPECIALIŞTILOR MEDICALI CU STUDII SUPERIOARE ȘI STUDII 

POSTSECUNDARE NONTERȚIARE DIN PERSPECTIVA NECESITĂŢILOR SISTEMUL OCROTIREI SĂNĂTĂȚII 
 

1.1. Promovarea 

serviciilor de mar-

keting în scopul 

identificării prio-

rităţilor în con-

ceptualizarea cur-

ricula de formare 

medicală conti-

nuă. 

1.1.1. Realizarea studiului diagnostic al 

necesităţilor pieţii muncii şi al nevoilor de 

formare a beneficiarilor. 
2017 

 Există studiul diagnostic 

care precizează clar 

necesităţile pieţii muncii şi 

nevoile de formare. 

1.1.2. Conceptualizarea,  proiectarea  și 

realizarea  Strategiei de dezvoltare a Centrului 

de Instruire în domeniul Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 2017-2022. 
2017 

 Există Strategia de 

dezvoltare a Centrului de 

Instruire în domeniul 

Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 

2017-2022. 

1.1.3.  Proiectarea și realizarea Planului  

activităților de implementare a Strategiei de 

dezvoltare a  Centrului de Instruire în domeniul 

Medicinei de Urgenţă şi Calamităţilor 

(CIMUC), 2017-2022,  Planului  activităților de 

implementare a Strategiei de dezvoltare a  

Centrului de Instruire în domeniul Medicinei de 

Urgenţă şi Calamităţilor (CIMUC), 2017-2018. 

2017 

 Există  Planul  activităților 

de implementare a Stra-

tegiei de dezvoltare a  

Centrului de Instruire în 

domeniul Medicinei de 

Urgenţă şi Calamităţilor 

(CIMUC), 2017-2022,  

Proiectarea și realizarea 

Planului  activităților de 



 
 

implementare a Strategiei 

de dezvoltare a  Centrului 

de Instruire în domeniul 

Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 

2017-2022, Planul  

activităților de implemen-

tare a Strategiei de 

dezvoltare a  Centrului de 

Instruire în domeniul 

Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 

2017-2018. 

1.1.4. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

Centrului de Instruire în domeniul Medicinei de 

Urgenţă şi Calamităţilor (CIMUC), 2017-2022, 

Planului  activităților de implementare a 

Strategiei de dezvoltare a  Centrului de Instruire 

în domeniul Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 2017-2022 și a  

Planului  activităților de implementare a 

Strategiei de dezvoltare a  Centrului de Instruire 

în domeniul Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 2017-2012. 

 

 

 

 

 

2017 

 Există Strategia de 

dezvoltare a Centrului de 

Instruire în domeniul 

Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 

2017-2021, Planul  

activităților de imple-

mentare a Strategiei de 

dezvoltare a  Centrului de 

Instruire în domeniul 

Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 

2017-2022 și Planul  

activităților de implemen-

tare a Strategiei de 

dezvoltare a  Centrului de 

Instruire în domeniul 



 
 

Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 

2017-2022 aprobate. 

1.1.5. Organizarea şedinţelor de informare a 

actorilor educaţionali/ beneficiarilor cu  

Strategia de dezvoltare a Centrului de Instruire 

în domeniul Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 2017-2022, Planul  

activităților de implementare a Strategiei de 

dezvoltare a  Centrului de Instruire în domeniul 

Medicinei de Urgenţă şi Calamităţilor 

(CIMUC), 2017-2022 și  Planul  activităților de 

implemen-tare a Strategiei de dezvoltare a  

Centrului de Instruire în domeniul Medicinei de 

Urgenţă şi Calamităţilor (CIMUC), 2017-2012. 
2017 

 Actorii educaţionali/ 

beneficiarii cunosc 

scopurile Strategiei de 

dezvoltare a Centrului de 

Instruire în domeniul 

Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 

2017-2022,  Planul  activi-

tăților de implementare a 

Strategiei de dezvoltare a  

Centrului de Instruire în 

domeniul Medicinei de 

Urgenţă şi Calamităţilor 

(CIMUC), 2017-2022, 

Planul  activităților de 

implemen-tare a Strategiei 

de dezvoltare a  Centrului 

de Instruire în domeniul 

Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC), 

2017-2018. 

1.2. Conceptua-

lizarea standar-

delor ocupațio-

nale şi a curricu-

la de formare 

1.2.1. Constituirea grupurilor de experţi pentru 

conceptualizarea standardelor ocupaționale și   

curricula de formare continuă pentru specialiştii 

medicali cu studii superioare și postsecundare 

nonterțiare din domeniul asistenței medicale 

 

 

2017 

 Componenţa grupurilor de 

experţi, aprobată la CA,  

include reprezentanţi ai 

diverselor nivele organiza-

ţionale precum şi factori 



 
 

continuă a specia-

liştilor medicali 

cu studii superi-

oare și postsecun-

dare nonterțiare. 

urgente prespitalicești. externi. 

1.2.2 Elaborarea şi aprobarea standardelor 

ocupaționale pentru specialiştii medicali  cu 

studii superioare și postsecundare nonterțiare din 

domeniul asistenței medicale urgente 

prespitalicești. 
 

 

2017-

2018 

 Există standarde 

ocupaționale  pentru 

specialiştii medicali  cu 

studii superioare și 

postsecundare nonterțiare 

din domeniul asistenței 

medicale urgente 

prespitalicești aprobate şi 

armonizate cu necesităţile 

pieţii muncii. 

1.2.3. Elaborarea curricula modernizate la toate 

cursurile de studiu conform principiilor 

pedagogiei competenţelor, centrării pe 

beneficiar, promovării inter- şi 

transdisciplinarităţii. 

2017-

2018 

 Toate cursurile de studiu 

dispun de curricula 

modernizată. 

1.3.Validarea cur-

ricula de formare 

iniţială a specia-

liştilor medicali 

vocaţionali. 

1.3.1. Selectarea şi constituirea grupurilor de 

experţi pentru evaluarea calităţii standardelor 

ocupaționale și curricula de formare continuă a 

specialiştilor  medicali  cu studii superioare și 

postsecundare nonterțiare din domeniul 

asistenței medicale urgente prespitalicești. 

2017 

 Componenţa grupurilor de 

experţi este aprobată la CA 

şi  include reprezentanţi ai 

diverselor nivele organiza-

ţionale precum şi factori 

externi. 

1.3.2. Recenzarea  standardelor ocupaționale și  

curricula de formare continuă a specialiştilor  

medicali cu studii superioare și postsecundare 

nonterțiare din domeniul asistenței medicale 

urgente prespitalicești  de către specialiştii din 

practica medicală autohtonă, experţii internaţio-

nali şi naţionali din domeniu, specialiştii 

 

 

 

2017-

2018 

 Există setul de recenzii  a  

standardelor ocupaționale 

și curriculare elaborate de 

reprezentanţi ai tuturor 

factorilor de interes. 



 
 

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 

"Nicolae Testemiţanu". 

1.3.3. Aprobarea standardelor ocupaționale și  

curricula de formare continuă a specialiştilor  

medicali cu studii superioare și postsecundare 

nonterțiare din domeniul asistenței medicale 

urgente prespitalicești  de factorii de decizie. 

 

 

2018-

2019 

 Exista  standarde ocupațio-

nale și curricula aprobate 

de  factorii de decizie. 

 

Scop strategic II 
 CREAREA MEDIULUI DE FORMARE CONTINUĂ ARMONIOS, FORMATIV, STIMULATIV, SENSIBIL LA 

NECESITĂŢILE INDIVIDUALE ALE BENEFICIARILOR, PENTRU ASIGURAREA MOTIVAŢIEI PROFESIONALE ŞI 
MATERIALE A ANGAJIȚILOR DIN SISTEM 

 

2.1. Asigurarea 

continuă a mediu-

lui fizic favorabil 

de învăţare. 

2.1.1. Întocmirea documentaţiei tehnice și 

sanitaro-igienice, prin care se atestă pregătirea 

anuală a CIMUC pentru desfăşurarea 

procesului educaţional. 

2017-

2022 

anual 

 Toată documentaţia tehnică 

și sanitaro-igienică este 

întocmită conform norme-

lor în vigoare. 

2.1.2. Modernizarea spaţiilor de învăţare (săli 

de clasă) şi auxiliare conform principiilor 

ergonomoce,  tehnicii securităţii şi cerinţelor 

sanitaro-igienice în vigoare. 

2017-

2022 

anual 

 Spaţiile de învăţare (săli de 

clasă) şi auxiliare 

corespund tehnicii secu-

rităţii şi igienico-sanitare în 

vigoare. 

2.1.3. Procurarea utilajului modern necesar 

pentru formarea deprinderilor şi competenţelor 

profesionale. 
2017-

2022 

anual 

 Fiecare sală de studii 

dispune de utilaj  modern 

necesar pentru formarea 

competen-ţelor 

profesionale. 

2.1.4. Continuarea dotării şi modernizării  

CIMUC  cu echipamente didactice, tehnologice 

moderne necesare procesului de predare-

2017-

2022 

anual 

 Există echipamente 

didactice moderne pentru 

predarea-învăţarea-evalua-



 
 

învăţare-evaluare. rea. 

2.2.  Asigurarea 

accesului fiecărui 

cursant la resurse  

adecvate de învă-

ţare. 

2.2.1. Achiziţionarea sistematică a resurselor 

informaţionale moderne, material audio-vizual 

în problematica formării competențelor 

profesioanle. 

2017-

2022 

anual 

 CIMUC dispune de resurse 

informaţionale moderne,  

performante. 

2.2.2. Achiziţionarea programelor didactice 

virtuale, soft-urilor educaţionale,  esxtinderea 

accesului la internet. 

 

 

2017-

2022 

 

 CIMUC dispune de 

programe didactice 

virtuale, soft-uri educaţio-

nale. Toate calculatoarele 

sînt conectate la internet. 

2.2.3. Asigurarea cursurilor cu materiale 

didactice electronice racordate la cerinţele 

curricula modernizate. 
2017-

2022 
 

 CIMUC dispune de  

portofoliul electronic de 

materiale didactice 

racordate la cerinţele 

curricula modernizate. 

2.2.4. Elaborarea bibliotecii virtuale a  CIMUC 

conform dezideratelor formării profesionale 

continuă prin studiu la distanță. 

2017-

2022 
 

 Site-ul  CIMUC conţine o 

bibliotecă virtuală pentru 

formarea continuă prin 

studiu la distanță. 

2.3. Perfecţionarea 

sistemului de co-

municare organi-

zaţională eficientă. 

2.3.1. Crearea sistemului informațional de 

colectare, prelucrare şi analiză a datelor şi 

informaţiilor (MOODLE) cu privere la calitatea 

procesului de formare contiuă a competențelor 

profesionale.  

 
 

2017-

2022 

 

 Există şi funcţionează 

sistemul  informațional  de 

colectare, prelucrare şi 

analiză a datelor 

(MOODLE). 

2.3.2. Asigurarea transparenţei decizionale şi a 

accesibilităţii în sistemul de comunicare al 

CIMUC. 

 

 

2017-

2022 
 

 Toţi actorii educaţionali 

din cadrul   CIMUC sînt 

satisfăcuţi  de transparenţa  

decizională şi accesibi-

litatea sistemului de 



 
 

comunicare. 

 

2.3.3. Atragerea, într-un consiliu consultativ, a 

unor oameni de afaceri, dispuşi la acţiuni 

filantropice în favoarea dezvoltării CIMUC. 

 

2017-

2022 

 

 Sînt identificate şi motivate 

persoanele  dispuse de acţi-

uni filantropice în favoarea 

dezvoltării CIMUC. 
 

Scop strategic III 
ASIGURAREA PROCESULUI DE FORMARE CONTINUĂ CU FORMATORI ŞI PERSONAL MANAGERIAL PROFESIONIST, 

COMPETENT ÎN PROMOVAREA CONSECVENTĂ A ÎNVĂŢĂMÎNTULUI CENTRAT PE CEL CE ÎNVAȚĂ, DIRECŢIONAT SPRE 
FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE ELEVILOR 

 

3.1.Planificarea 

resurselor umane 

3.1.1. Diagnoza şi prognoza potenţialului 

cantitativ şi calitativ al personalului 

didactic/formatori. 2017 

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Există rapoarte despre 

rezultatele diagnozei şi 

prognoza  potenţialului 

uman în aspect cantitativ şi 

calitativ. 

3.1.2. Elaborarea Portofoliului de competenţe 

pentru resursele umane (fişe de post). 

2017 

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Există Portofoliul de 

competenţe pentru cadrele 

didactice/ formatorii 

elaborat conform standar-

delor pofesionale. 

3.1.3.  Actualizarea contractului colectiv de 

muncă cu implicarea Comitetului sindical şi a 

membrilor  Consiliului administrativ. 
2017 

Director, 

preşedinte 

Comitetul 

sindical 

Contractul colectiv de 

muncă este actualizat 

conform cerinţelor noi. 

3.1.4.  Revizuirea anuală a contractului 

individual de muncă, a fişelor de  post cu 

precizarea şi extinderea ariilor de 

responsabilitate şi competenţă a personalului. 

anual 

Departament 

economie, 

finațe și 

resurse umane 

Fiecare angajat dispune de 

fişa postului, contractul 

individual de muncă, 

elaborate şi actualizate 



 
 

conform cerinţelor. 

3.2. Recrutarea şi 

selecţia cadrelor 

didactice 

performante 

3.2.1. Elaborarea planului de asigurare cu 

resurse umane, cu precizarea surselor şi 

metodelor de recrutare. anual 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Există planul de asigurare 

cu resurse umane, în care 

se precizează sursele şi 

metodele de recrutare. 

3.2.2. Organizarea parteneriatului cu 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”, CEMF „Raisa Pacalo” 

în vederea selectării cadrelor 

didactice/formatorilor. 

pe 

parcurs 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Există contracte de 

parteneriat cu USMF „N. 

Testemiţanu”, CEMF 

„Raisa Pacalo”  în vederea 

selectării cadrelor  

didactice/formatorilor. 

3.2.3. Promovarea activităţilor de  recrutare şi 

selecţie a cadrelor didactice/formatorilor 

performante. 
pe 

parcurs 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Selecţia persoanelor pentru 

implicarea în procesul de 

formare continuă se 

realizează pe baza 

calităţilor profesional-

morale şi a principiilor 

muncii în echipă. 

3.3. Asigurarea 

relevanţei 

procesului de 

formare/ 

autoformare 

profesională 

continuă a cadrelor 

didactice/formator

ulor  şi 

manageriale  din 

3.3.1. Realizarea marketig-ului nevoilor de 

formare profesională continuă a personalului 

didactic/formatorilor şi managerial. 2016-

2017 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Există rapoarte de analiză 

individualizată a nevoilor 

de formare profesională 

continuă a personalului  

didactic/formatorilor  şi 

managerial. 

3.3.2. Organizarea cursurilor de formare 

continuă a cadrelor didactice/formatorilor la 

modulul Psihopedagogie şi disciplini de 

specialitate. 

 

2016-

2017 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

Toate cadrele didactice/ 

formatorii promovează o 

dată la 5 ani cursurile de 

formare continuă a la 



 
 

CIUMC  în 

contextul 

dezideratelor 

pedagogiei 

moderne 

umane modulul Psihopedagogie şi 

disciplini de specialitate. 

3.3.3. Instruirea cadrelor didactice/formatorilor 

în cadrul atelierelor metodice tematice, 

cursurilor de tematice, seminarelor tematice, 

trening-urilor etc.  2017-

2022 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Atelierele metodice tema-

tice,   cursurile de tematice, 

seminarele tematice, 

trening-urile.  contrubuie 

efectiv la dezvoltarea 

competenţelor profesionale 

ale cadrelor didactice/ 

formatorilor. 

3.3.4. Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor 

ştiinţifice tematice pentru specialiștii din 

dimeniul asistenție medicale urgente 

perspitalicești. 

2018 
 

2020 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Conferinţele ştiinţifice 

tematice contrubuie efectiv 

la dezvoltarea competen-

ţelor profesionale ale 

cadrelor didactice/ 

formatorilor. 

3.3.5. Elaborarea şi editarea culegerilor  de 

articole ştiinţifice, publicarea articolelor în 

reviste de specialitate, naţionale şi 

internaţionale. 
 

2018 
 

2020 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Culegerile de articole 

ştiinţifice  editate 

contrubuie efectiv la 

dezvoltarea competenţelor 

profesionale ale cadrelor 

didactice/formatorilor, 

manageriale, speicialiștilor 

din domeniul AMU. 

3.3.6. Completarea fondului  de carte cu 

literatura metodică şi de specialitate. 
2017-

2022 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Fondul  de carte al a fost 

completat cu 20% de 

literatura metodică şi de 

specialitate. 



 
 

3.4.  Evaluarea 

personalului 

didactic/formatoril

or şi managerial 

din perspectiva  

dezvoltării 

performanţelor 

individuale şi  

organizaţionale 

3.4.1. Elaborarea Regulamentului şi a 

metodologiei de evaluare anuală a nivelului de 

competenţă şi competitivitate a personalului 

didactic/formatorilor şi managerial din CIUMC. 

 

2017-

2022 

 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Există Regulamentul şi 

metodologia de evaluare 

anuală a personalului  

didactic/formatorilor şi 

managerial din CIUMC. 

3.4.2. Elaborarea metodologiei manageriale de 

asigurare a calităţii procesului de evaluare a 

resurselor umane (standardele de evaluare,  

criteriile şi indicatorii de evaluare a  

performanţelor, a activităţii didactice, 

metodologia şi instrumentele manageriale). 

2018-

2019 

 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Există metodologia 

managerială de asigurare a 

calităţii procesului de 

evaluare a resurselor 

umane. 

3.4.3. Monitorizarea progreselor fiecărui cadru 

didactic/managerial în raport cu rezultatele 

evaluării. 

 
anual 

Director,  

Departament 

economie, 

finațe și resurse 

umane 

Există planuri individuale/ 

fişe de monitorizare a 

progreselor fiecărui cadru 

didactic/ formator și 

managerial. 
 

3.4.4. Organizarea şi desfăşurarea procesului de 

atestare al cadrelor didactice/formatorilor şi 

manageriale în vederea susţinerii gradelor 

didactice/manageriale conform Regulamentului 

în vigoare. 

 

anual 

 

Directori 

Comisia de 

atestare 

Procesul de atestare al 

cadrelor didactice/ 

formatorilor şi manageriale 

este organizat conform 

cerinţelor Regulamentului 

în vigoare. 
 

Scop strategic IV 
FORTIFICAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL DE PERFORMANŢĂ, PARTICIPATIV, ABORDAT COMPLEX ŞI 

SISTEMIC, RACORDAT LA NECESITĂŢILE INDIVIDUALE ALE BENEFICIARILOR, CAPABIL SĂ ASIGURE REALIZAREA 
MISIUNII ŞI SCOPURILOR STRATEGICE ALE CIMUC 

 



 
 

4.1. Asigurarea 

calităţii cadrului 

conceptual-norma-

tiv a CIMUC. 

4.1.1. Actualizarea Statutului Centrului de 

Instruire în Domeniul Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC). 2017 

Director, 

echipa 

managerială 

Statutul CIMUC este 

actualizat conform situaţiei 

reale şi documentelor de 

politică educaţională a 

statului. 

4.1.2. Asigurarea procesului de implementare a  

Strategiei de dezvoltare a Centrului de Instruire 

în Domeniul Medicinei de Urgenţă şi 

Calamităţilor (CIMUC). 

2017-

2022 

Director, 

echipa 

managerială 

Este asigurată implemen-

tarea Strategiei de 

dezvoltare a (CIMUC). 

4.1.3. Reactualizarea organigramei CIMUC cu 

evidenţierea detaliată a structurilor şi a 

nivelurilor de decizie, a relaţiilor de colaborare 

şi subordonare. 

 

2017-

2022 

Echipa 

managerială 

Există  organigrama 

instituţiei, care este de tip 

reţea, include structuri 

delimitate conform necesi-

tăţilor şi  potenţialului  a 

colegiului. 

4.1.4. Actualizarea Regulamentului de ordine 

internă, a Regulamentelor de funcţionare 

internă a subdiviziunilor CIMUC în 

conformitate cu Regulamentele-cadru recoman-

date de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul 

Edicaţiei. 

la 

fiecare 

5 ani 

Echipa 

managerială 

Există şi funcţionează 

Regulamentul de ordine 

internă, Regulamentul  de 

funcţionare internă a sub-

diviziunilor,  care sunt 

actualizate continuu. 

4.1.5. Actualizarea documentele manageriale de 

planificare, evidenţă şi control a CIMUC 

conform nomenclatorului şi cerinţelor actuale. 
2017-

2022 

Echipa 

managerială 

Toate documentele mana-

geriale sînt elaborate 

conform nomenclatorului 

şi cerinţelor actuale. 

4.2. Asigurarea 

calităţii 

managementului 

resurselor tangibile 

4.2.1. Elaborarea unei politici economice şi 

financiare pentru  CIMUC, pe termen mediu şi 

de lungă durată, bazată pe selectarea  

mecanismelor de control al costurilor. 

2017-

2022 

Departament 

economie, finațe 

și resurse umane 

CIMUC dispune de o  

politică economică şi 

financiară  eficace şi efi-

cientă. 



 
 

 4.2.2. Elaborarea şi efectuarea procedurii 

anuale a auditului financiar intern şi extern. 2017-

2022 

Serviciul 

securiatate 

economică și 

audit intern 

Există rapoarte anuale de 

audit financiar intern şi 

extern. 

4.2.3. Asigurarea transparenţei privind criteriile 

şi planurile de aprovizionare cu resurse 

materiale. 
anual 

 

Departament 

economie, finațe 

și resurse umane 

Toţi factorii interesaţi s]nt 

informaţi despre criteriile 

şi planurile de 

aprovizionare cu resurse 

materiale. 

4.2.4. Elaborarea şi promovarea  proiectelor de 

atragere a surselor suplimentare de finanţare. pe 

parcurs 

Direcția relații 

externe, proiecte 

și investiții  

Există şi se implementează 

efectiv  proiecte de 

atragere a surselor 

suplimentare de finanţare. 

4.2.5. Asigurarea corectitufinii utilizării 

resurselor materiale achiziţionate. 
pe 

parcurs 

Serviciul 

securiatate 

economică și 

audit intern 

Există rapoarte ale 

controlului intern şi extern 

privitor la fiabilitatea 

resurselor materiale achizi-

ţionate. 
 

Scop strategic V 
 CONSOLIDAREA COOPERĂRII INTERSECTORIALE ÎN DOMENIILE ACTIVITĂŢII DIDACTICE, CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE, MOBILITĂŢII ACADEMICE ŞI CREĂRII PARTENERIATELOR CU INSTITUŢIILE MEDICALE DIN ȚARĂ ȘI 
DUPĂ HOTARE, ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR PROIECTE DE MAXIM INTERES PENTRU SPECIALIȘTII DIN DOMENIU 

ȘI COMUNITATE 

5.1. Dezvoltarea şi 

diversificarea for-

melor de colabo-

rare educaţională 

şi ştiinţifică cu 

5.1.1. Organizarea manifestărilor cu caracter 

ştiinţific (conferinţe, simpozioane, seminare, 

mese rotunde, etc.) cu participare naţională şi 

internaţională. 

 

2017-

2022 

Direcția relații 

externe, proiecte 

și investiții 

Manifestările  organizate 

contribuie la dezvoltarea 

portofoliului de partene-

riate a  CIMUC. 

5.1.2. Dezvoltarea  relaţiilor de parteneriat cu pe 

parcurs 
Direcția relații Relaţiile de parteneriat cu 



 
 

partenerii externi. instituţiile de învățămînt din Republica 

Moldova în vederea consolidării procesului de 

formare a competenţelor profesionale ale 

cursanților. 

externe, proiecte 

și investiții 

instituţiile  instituţiile de 

învățămînt sînt reciproc 

avantajoase. 

5.1.3. Dezvoltarea parteneriatului inter-

instituţional şi participarea în programe 

educaţionale comune. 

pe 

parcurs 

Direcția relații 

externe, proiecte 

și investiții 

Există relaţii de parteneriat 

eficient interinstituţional. 

5.1.4. Extinderea relaţiilor cu instituţii de 

învăţământ medical de peste hotare. 
 

2017-

2022 

Direcția relații 

externe, proiecte 

și investiții 

Există relaţii de parteneriat 

eficient cu instituţii de 

învăţământ medical de 

peste hotare. 

5.1.5. Iniţierea noilor acorduri de cooperare în 

educaţie şi cercetare ştiinţifică. 
 

2017-

2022 

Direcția relații 

externe, proiecte 

și investiții 

CIMUC dispune de noi 

acorduri de cooperare în 

educaţie şi cercetare 

ştiinţifică. 

5.2. Consolidarea 

cooperării şi parte-

neriatului în con-

text internaţional. 

5.2.1. Armonizarea  activităţilor de cooperare 

internaţională a CIMUC cu politicile 

Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei 

în acest domeniu. 

 

2017-

2022 

 

Director 

Activităţile de cooperare 

internaţională a CIMUC  

sînt coerente cu politicile 

ME şi MS în domeniu. 

5.2.2. Impilcarea CIMUC în realizarea 

proiectelor internaţionale. 

 

2017-

2022 

Direcția relații 

externe, proiecte 

și investiții 

CIMUC participă în 

proiecte internaţionale în 

domeniu. 

5.2.3. Realizarea mobilităţii academice prin 

schimb de cadre didactice/formatori. 
2017-

2022 

Direcția relații 

externe, proiecte 

și investiții 

CIMUC  asigură mobili-

tatea academică. 

5.2.4. Participarea cadrelor  didactice/ 

formatorilor în elaborarea proiectelor 

internaţionale. 

 

2017-

2022 

Direcția relații 

externe, proiecte 

și investiții 

Cadrele didactice participă 

activ în proiectele 

internaţionale. 



 
 

 

 

 

5.2.5. Participarea cadrelor didactice/ 

formatorilor. şi ştiinţifice în proiecte de 

mobilitate academică şi de cercetare. 

 

2017-

2022 

Direcția relații 

externe, proiecte 

și investiții 

Cadrele didactice participă 

activ în proiecte de 

mobilitate academică şi de 

cercetare. 


