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Anexa 1
Calendarul anului de studii

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de 
practică

Vacanţe
sem. I sem. II sem. I sem. II iarnă primăvară vară

I 15 15 2 2 6 2 1 9
II 15 15 2 2 6 2 1 9
III 15 0 2 3 21 2 0
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Planul de formare profesională pe anii de studii Anexa 2

C od D en u m irea  u n ită ţii d e  curs
Total

ore

O re de con tact d irect
Ore de studiu  

indiv idual

N um ărul de ore con tact d irect N
Form a de  

evaluare
Nr.

crediteT otal T P L
pe sem estre d e stu d iii

I II iii IV V VI

G
Componenta de formare a 

competenţelor profesionale generale 3 0 0 180 60 120 0 120 15 15 15 15 15 20 8

G .01 0 .0 0 1  j_ U tiliza rea  ca lcu la to ru lu i şi teh n o lo g ia  com u n ica ţiilo r în  specia lita te 60 30 0 30 0 30 2 teză 2

G .01 0 .0 0 2 E d u ca ţia  f iz ică  I 30 30 0 30 0 0 2 0 0

G .0 2  0 .0 0 3  ' E d u ca ţia  fiz ică  II 30 30 0 30 0 0 2 0 0

G .0 2  0 .0 0 4 C o m u n ica re  şi p s ih o lo g ie  m ed ica lă 60 30 30 0 0 30 2 * exam en 2

G .0 2  0 .0 0 5 L im ba s tră in ă  cu  te rm in o lo g ie  m ed ica lă 60 30 0 30 0 30 2 exam en 2

G .0 5  0 .0 0 6 M ed ic in a  ca lam ită ţilo r şi p ro tec ţia  c iv ilă 60 30 30 0 0 30 2 teză 2

U
Componenta de orientare 

socio-umanistică 24 0 120 120 0 0 120 8

U .01  0 .0 0 7 F ilo so fie 60 30 30 0 0 30 2 teză 2

U .0 1  0 .0 0 8 L im ba la tin ă  cu  te rm in o lo g ie  m ed ica lă 60 30 30 0 0 30 2  i exam en 2

U .0 2  0 .0 0 9 S ocio log ie  şi leg is la ţie  în  sănăta te 60 30 30 0 0 30 2 teză 2

U .0 3  0 .0 1 0 B azele  an trep ren o ria tu lu i 60 30 30 0 0 30 2 teză 2

F Componenta fundamentală 1320 810 450 360 0 510 44
F.01 0 .0 1 1 A n ato m ia  şi f iz io log ia  om ulu i I 1 2 0 60 30 30- 0 60 4 exam en 4

F.01 0 .0 1 2 B acterio log ic , v iru so lo g ie  şi paraz ito lo g ie  m ed ica lă 1 2 0 75 45 30 0 45 5v exam en 4

F.01 0 .0 1 3 F arm aco log ie  g enera lă 90 60 60 0 0 30 4 exam en 3

F.01 0 .0 1 4 B aze le  ştiin ţe i nu rsing 330 195 75 1 2 0 0 135 13 exam en 11

F .02 0 .0 1 5 A natom ia  şi fiz io lo g ia  om ulu i II 150 105 45 60 0 45 7 exam en 5

F .02 0 .0 1 6 Ig ienă  gen era lă 150 90 60 30 0 60 6 exam en 5

F .02  0 .0 1 7 în g rijiri m ed ica le  in d iv idualiza te 240 165 75 90 0 75 11 exam en 8

F .02  0 .0 1 8 G en e tic a  m ed ica lă 60 30 30 0 0 30 2 teză 2

F .04  0 .0 1 9 M ed ic in ă  so c ia lă  şi m anagem en t 60 30 30 0 0 30 P 2 teză 2

S Componenta de specialitate 1590 975 405 570 0 615 53



x »  /  . 'T A  _  .» _ . „

?,1T
C od D en u m irea  un ită ţii d e  curs

Total
ore

O re de con tact direct
O re de studiu  

in d iv idual

-------------------------------------------------------- F - r t —
N um ărul de ore con tact d ii ţ ţ t t j ţ

e v a lu a i^ credrt^

S Ă

Total T P L
p e sem estre d e  stud iii \ pAT

\A  'U X

I II III IV V

S.03 0 .0 2 0
S em io log ia  b o lilo r in te rne  , p n eu m o lo g ie  şi ca rd io log ie  cu  nursing  
specific

180 105 45 60 0 75 7
•  .“ " t 00009'
^ ş * * * iw  -*.•

W 4> y /

S.03 0 .0 2 1 C h iru rg ie  g en e ra lă  cu  n u rs in g  sp ec ific  W 180 105 45 60 0 75 7 exam en 6

S.03 0 .0 2 2 P u ericu ltu ra  şi n eo n a to lo g ia  cu  n u rs in g  specific 120 90 30 60 0 30 6 exam en 4

S.04 0 .0 2 3 G astro en te ro lo g ie  şi n e fro lo g ie  cu  n u rs in g  specific 120 90 30 60 0 30 6 exam en 4

S .04 0 .0 2 4 Sem io log ie  ch iru rg ica lă  cu  n u rs in g  spec ific 90 60 30 30 0 30 4 exam en 3

S.04 0 .0 2 5 P ed ia trie  gen e ra lă  cu  n u rs in g  sp ec ific 120 75 45 30 0 45 5 exam en 4

S .04 0 .0 2 6 O bste trică  şi g in eco lo g ie  cu  n u rs in g  spec ific  I 150 90 30 60 0 60 6 exam en 5

S.05 0 .0 2 7 H em ato lo g ie ,en d o crin o lo g ie  ş i reu m ato lo g ie  cu  nu rsin g  specific 120 60 30 30 0 60 4 exam en 4

S.05 0 .0 2 8 P ato log ia  ch iru rg ica lă  cu  n u rs in g  sp ec ific 120 90 30 60 0 30 6 exam en 4

S.05 0 .0 2 9 M alad iile  so m a tic e -ş f  in fec ţioase  la cop ii cu  nu rsin g  specific 120 60 30 30 0 60 4 exam en 4

S.05 0 .0 3 0 O b ste trică  şi g in eco lo g ie  cu  n u rs in g  spec ific  II 150 90 30 60 0 60 6 teză 5

S.05 0 .0 3 1 A sis ten ţa  m ed ica lă  p rim a ră  cu  n u rs in g  com u n ita r şi îng rijiri la 
dom iciliu

120 60 30 30 0 60 4 exam en 4

P Stagii de practică - Anexa 4 1188 1188 0 0 0 0 37
G+U+F+S+P Total orc pentru unităţi de curs obligatorii 4638 3273 1035 1050 0 1365 150

A Componenta opţională de 
specialitate 750 465 195 270 0 285 25

S.03 A .032
O fta lm o log ie  cu  n u rs in g  spec ific  
M anagem en tu l p ro iec te lo r  d e  săn ă ta te 60 45 15 30 0 15 3 teză 2

S.03 A .033
O to rin o la rin g o lo g ie  cu  n u rs in g  sp ec itic  
P araz ito lo g ie  c lin ică 60 45 15 30 0 15 3 exam en 2

S.03 A .034
B oli in fec ţioase  cu  n u rs in g  sp ec ific  I 
M ed ic in a  o cu p a ţio n a lă 90 45 15 30 0 45 3 teză 3

S.03 A .035
D erm atovenero log ie  cu  n u rs in g  spec ific  
E p idem io log ie 90 45 15 30 0 45 3 exam en 3

S .04 A .036
N euro log ie , săn ă ta te  m in ta lă  şi n arco lo g ie  cu  nu rsing  specific  
B ioch im ie  c lin ică

90 60 30 30 0 30 4 teză 3

S .04 A .037
B oli in fec ţio ase  cu  n u rs in g  sp ec ific  II 
B o li m e tab o lice  cu  n u rs in g  sp ec ific 90 60 30 30 0 30 4 exam en 3
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Cod D en u m irea  u n ită ţii de  curs
T otal

ore

Ore de contact d irect
O re de studiu  

in d iv idual

■■■ " . I|g j  I
N u m ăru l d e ore contact dirafcţ #  1

evaluargfyv v W tc W fM)T otal T P L
p e  sem estre de stud iii

I II III IV V ;

S.04 A .038
în g rijir i pa lia tive  
S ăn ă ta tea  m ed iu lu i

60 45 15 30 0 15 3

S.05 A .039
A n estez ie  şi te rap ie  in tensivă  cu  în g rijire a  b o lnavu lu i critic  
E co lo g ia  u m ană 90 60 30 30 0 30 4 exam en 3

S.05 A .040  

G+U+F+S+P+

B aze le  reab ilită rii m ed ica le  
Ig iena  co p iilo r şi tinere tu lu i 120 60 30 30 0 60 4 teză 4

Total ore - unităţi de curs: obligatorii şi opţionale 5388 3738 1230 1320 0 1650 175
L Componenta la liberă alegere 300 150 150 0 0 150 10

U .01 L.041
Isto ria  m ed icin ii
L im ba  ro m ân ă  cu  te rm in o lo g ie  m ed ica lă  
P edagog ie

60 30 30 0 0 30 2 teză 2

S.02 L .042
C o n tro lu l şi su p rav eg h erea  in fec ţiilo r  nosocom ia le  
P ro m o v a rea  sănătă ţii

60 30 30 0 0 30 ' 2 j teză 2

S.03 L.043
S ăn ă ta tea  rep ro d u cerii 
R ad io lo g ie  şi im ag istică

60 30 30 0 0 30 2 teză 2

S.04 L .044
S ig u ran ţa  p ac ien ţilo r
N u tr iţia  u m an ă  şi sig u ran ţa  a lim en te lo r

60 30 30 0 0 30 2 teză 2

S.05 L .045
G eria trie  cu  în g rijiri ca lif ica te  la v îrs tn ic i 
S u p rav eg h e rea  şi con tro lu l m alad iilo r n e transm is ib ile

60 30 30 0 0 30 2 teză 2

Total ore-unităţi de curs: obligatorii, opţionale şi la libera alegere 5688 3888 1380 1320 0 1800
Ore contact direct pe săptămînă 36 36 36 36 36 36
E xam ene: nr. de  ex  * 25 e lev i * 15 m in  p e r  e lev  / 45 m in 208,3 208,3 5 5 5 5 5 0 25
T eze seem stria le : n r.d e  teze*25  elev i*  15 m in. p e r elev /45  m in 150 150 3 3 4 4 4 18
C onsu lta ţii p en tru  exam ene: nr. de  ex. * 2  ore 50 50

E xam ene de  ca lifica re : 5 m em bri a i com isie i * nr. de  elev i *25 m in  p e r  e lev  / 45 m in 277,8 277,8 5
C onsu lta ţii p en tru  ex am en ele  de  ca lif ica re  : n r.exam ene*8  ore 32 32
O re pen tru  ac tiv ită ţi ex tra şco la re 150 150

Total ore/credite de studii în planul de învăţământ 6556 4756 1380 1320 0 1800 180
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Planul stagiilor de practică

Nr. d/o Stagii de practică Semestrul Nr. de săptămîni Nr. de ore Perioada
' y0Q093 *

credite
Total 33 1188 37

1 Practica de iniţiere în nursing 1 2 72 15.12-28.12 2
2 Stagiul practic de specialitate nr. I 2 4 144 01.06-28.06 4
3 Stagiul practic de specialitate nr. II 3 2 72 15.12-28.12 2
4 Stagiul practic de specialitate nr. III 4 4 144 01.06-28.06 4
5 Practica ce precede probele de absolvire 6 21 756 12.01 -07.06 25

Notă.
- La stagiile de practică subgrupele se vor constitui din 8-10 elevi.



STANDARD DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ

Planul de învăţămînt este elaborat în corespundere cu finalităţile de studiu exprimate în competenţe profesionale pe care tre 

absolventul programului de formare iniţială la calificarea Asistent medical, conform Cadrului Naţional al Calificărilor.

Planul de învăţămînt pentru Specialitatea Medicină 91210, calificarea Asistent medical este elaborat în baza următoarelor documente

• Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Cod nr.152 d in i7.07.2014;

• Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 853 din 14.12.2015;

• Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pentru anii 2013-2020 aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.97 

din 01.02.2013;

•  Planul- cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, 

aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.1205 din 16.12.2015;

• Ghidul de implementare a Sistemului de Credite de Studiu în învăţămîntul mediu de specialitate din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Colegiului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 3/3 din 08.07.2014 şi pus în aplicare prin ordinul Ministerului Educaţiei al 

Republicii Moldova nr. 811 din 14.07.2014;

• Cadrul de referinţă al curriculum-ului pentru învăţămîntul profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova 

nr.l 128 din 26.11.2015;

• Regulamentul de organizare al studiilor în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite 

de Studii Transferabile, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 234 din 25.03.2016;

• Prevederile Declaraţiei de la Copenhaga, aprobată la 29-30 noiembrie 2002 şi a Comunicatului de la Bruges (2010) privind intensificarea 

cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale pe perioada 2011 -  2020;

• Directivele UE de recunoaştere a calificării profesionale (2013/55/ EG în normativele europene L255/22 din 20.11.2013);
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policy framework and strategy, EUR/RC62/8 Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Regional Commitete^^^cirope?

10-13 september, 2012.
|: z

COMPETENŢE CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL 
Asistentul medical este specialistul cu studii medicale postsecundare, care manifestă competenţe profesionale de îngrijiri indivii oo»l.

orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ în staţionar şi comunitate, repartizate după responsabilitate autonomă, delegată, 

interdependentă şi interdisciplinară.

A. COMPETENŢE PROFESIONALE GENERALE

1. Aplicarea principiilor de îngrijire în baza criteriilor ce ţin de cadrul juridic, economic ş i ecologic.
1.1 Aplicarea conceptelor de calitate în domeniul profesional.
1.2 Aplicarea cadrului legal şi normativ în activitatea asistentului medical, în instituţiile medicale din domeniul ocrotirii sănătăţii.
1.3 Asumarea responsabilităţii pentru dezvoltarea eficientă şi efectivă a sistemului de promovare a sănătăţii.
1.4 Crearea condiţiilor de muncă şi asigurarea regimului igienic, antiepidemic şi de securitate a muncii.

2. Autoinstruirea ş i educaţia profesională continuă, prom ovarea imaginii pozitive şi a dezvoltării profesiei de asistent medical în contextul social.
2.1 Poziţionarea asistentului medical în contextul profesiilor din domeniul sănătăţii.
2.2 Respectarea principiilor de bază ale eticii şi deontologiei medicale în cadrul activităţii profesionale a asistentului medical.
2.3 Identificarea problemelor de sănătate şi promovarea autonomiei în îngrijirile medicale.
2.4 Gestionarea corectă şi în termeni stabiliţi a documentelor medicale cu utilizarea TIC, cu referire la activitatea asistentului medical.
2.5 Promovarea autoinstruirii şi educaţiei profesionale continue, cu aplicarea elementelor de cercetare în nursing.

3. Colaborarea în m od eficient ş i comunicarea profesională cu reprezentanţii altor profesii din domeniul sănătăţii.
3.1 Stabilirearea şi realizarea necesităţilor de îngrijire în echipa intra / extradisciplinară cu elaborarea conceptului de tratament şi îngrijire.
3.2 Delimitarea responsabilităţilor individuale cu implicarea altor experţi în scopul realizării eficiente a procesului de îngrijire.
3.3 Comunicarea eficientă în limba oficială a statului în diverse situaţii socio-profesionale în echipa multidisciplinară.
3.4 Utilizarea unei limbi modeme la nivel de comunicare profesională.
3.5 Promovarea sănătăţii la nivelul comunităţii.
3.6 Comunicarea interactivă cu toţi actorii de la nivelul comunităţii în depăşirea situaţiilor de criză şi conflict.

B. COMPETENŢE PROFESIONALE SPECIFICE
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St mt mt m  * K  flC
1• riuilificurea, organizarea şi punerea în aplicare a îngrijirilor orientate spre pacient în baza cunoştinţelor ş i competenţelor 

asigurarea calităţii îngrijirilor, consilierea ş i spijinul pacientului şi a membrilor fam iliei lui.
1.1 Aplicarea autonomă a îngrijirilor medicale.
1.2 Aplicarea individualizată a îngrijirilor, indiferent de statutul social, religie, etnie, cultură şi alte aspecte specifice, baza 
eticii şi deontologiei medicale.
1.3 Asistarea pacienţilor din diferite grupe de vârstă în cazul complicaţiilor vitale sau situaţiilor de ameninţare cauzate de r 
accidentări, dizabilităţi.
1.4 Identificarea problemelor şi stabilirea măsurilor de intervenţie pentru menţinerea sănătăţii, reabilitare şi acordarea asistenţei medicale 
necesare.
1.5 Consilierea, susţinerea şi instruirea membrilor familiei în scopul implicării acestora în acordarea îngrijirilor necesare.

2. Identificarea situaţiilor de îngrijire ş i stabilirea în m od independent a asistenţei medicale necesare în baza cunoştinţelor teoretice ş i clinice 
ştiinţific argumentate.

2.1 Identificarea situaţiilor de îngrijire şi a modificărilor acestora, cu recunoaşterea şi reacţionarea adecvată axată pe cunoştinţe ce stau la 
baza formării profesionale.
2.2 Stabilirea necesităţilor de îngrijire, luînd in considerare cauzele îmbolnăvirii, accidentării, a dizabilităţilor, în dependenţă de perioadele 
de vîrstă şi situaţii concrete.
2.3 Motivarea necesităţii de îngrijire sub aspect individual, situaţional şi social.
2.4 Organizarea îngrijirilor conform etapelor procesului de Nursing.

3. Participarea în diagnosticarea medicală ş i tratament.
3.1 Participarea în procesul de diagnosticare medicală şi realizarea măsurilor curative în echipa multidisciplinară.
3.2 Pregătirea pacienţilor pentru examinări paraclinice, instrumentale şi de laborator.
3.3 Utilizarea metodelor modeme de recoltare, documentare şi transportare a produselor biologice şi patologice pentru investigaţiile de 
laborator.
3.4 Identificarea problemelor de sănătate şi stabilirea diagnosticului de îngrijire al bolnavului cu diverse patologii ale sistemelor şi 
organelor.
3.5 Aplicarea intervenţiilor autonome, delegate şi planificate în baza standardelor profesionale cu susţinerea psihologică şi informarea 
adecvată a pacienţilor.

4. Selectarea, implementarea ş i evaluarea îngrijirilor.
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4.. ivccunoaşcerea- ^  Aplicarea intervenţiilor de îngrijire în diverse stări patologice acute şi cronice, complicaţii posibile, dizabili 
limitări fizice sau psihice temporare. fh
4.2 Planificarea, selectarea şi aplicarea măsurilor de îngrijire în condiţii de staţionar şi la nivel de comunitate.
4.3 Aplicarea intervenţiilor conform obiectivelor stabilite, tipului de intervenţie şi duratei necesare de îngrijire.
4.4 Comunicarea eficientă conform standardelor de calificare, cu susţinerea psihologică şi informarea adecvată a pacientului în dep 
de vîrstă.
4.5 Evaluarea rezultatelor îngrijirii şi ajustarea continuă a îngrijirilor la necesităţile pacienţilor.
4.6 Analiza calităţii asistenţei acordate în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale.

5. Iniţierea în m od independent a măsurilor imediate pentru menţinerea în viaţă ş i aplicarea măsurilor în situaţii de criză sau catastrofă conform  
Protocoalelor Clinice Naţionale.

5.1 Realizarea asistenţei de urgenţă adecvată situaţiilor medicale.
5.2 Aplicarea tehnicilor de evaluare a parametrilor vitali.
5.3 Stabilirea intervenţiilor şi aplicarea tehnicilor medicale în situaţii de calamităţi naturale şi sociale.

Competenţele profesionale se formează pe parcursul a 3 ani de studii fiind asigurate de un curriculum complex de formare a produsului final. 

Planul de învăţămînt este elaborat în scopul asigurării calităţii în învăţămîntul medical postsecundar; perfecţionării managementului 

educaţional, modernizării învăţămîntului medical postsecundar din perspectiva integrării în Aria Europeană Comună a Învăţămîntului Vocaţional 

Tehnic, creării condiţiilor pentru o mobilitate academică reală şi recunoaştere reciprocă a perioadelor şi actelor de studii.

Planul de învăţămînt este parte componentă a curriculumului pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 

pentru Domeniul de educaţie -  91 Sănătate, Domeniul de formare profesională 912 Medicină, specialitatea M edicină 91210, calificarea Asistent 

medical şi este obligatoriu pentru toate colegiile de medicină din republică, care pregătesc specialişti în domeniul dat. 

în elaborarea Planului de studii s-a ţinut cont de următoarele principii:

• Abordarea sistemică a elementelor de conţinut, pentru a asigura parcursul formării profesionale conform logicii demersului didactic şi logicii 

programului de formare profesională;

• Asigurarea ponderii contextului de formare a culturii generale şi de specialitate, pregătirii teoretice şi practice;

• Corelarea unităţilor de conţinut ale Planului cu nivelul de calificare;
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• Corespunderea unităţilor de conţinut cu reperele ştiinţifice din domeniu, tehnologia proceselor studiate, realităţile socio- 

perspectivele de dezvoltatre.

Planul de învăţămînt reprezintă un document normativ de proiectare a conţinutului instruirii, care stabileşte un sistem de actii 

profesională reunite într-o concepţie unitară din punct de vedere a conţinuturilor şi al desfăşurării acestora în timp, cu specificarea n)s 

maxim rezervat instruirii. Structura planului de învăţămînt include:

• COMPONENTA TEMPORALĂ reprezentată de Calendarul anului de studii( Anexa 1), care include repartizarea activităţilor pe 6 semestre cu o 

durată de 15 săptămîni, trei ani de studii, două sesiuni de examene (iarnă şi vară) cu o durată de 2 săptămîni semestrial, stagii de practică, 

vacanţe (iarnă -  2 săptămîni, primăvară -  1 săptămînă şi vară -  9 săptămîni). Anul de studii începe la 1 septembrie şi are o durată de 43 

săptămîni. Durata săptămînii de studii este de 5 zile cu 36 ore săptămînale de contact direct. Unitatea principală de măsură este creditul de 

studii.

/

• COMPONENTA FORMATIVĂ stabileşte distribuirea unităţilor de curs, repartizate pe semestre şi ani de studii, care după gradul de obligativitate 

şi posibilitatea de alegere se împart în: obligatorii (cod O), opţionale (cod A), la libera alegere (cod L). Disciplinele se grupează în următoarele 

componente:

Componenta de form are a competenţelor profesionale generale (cod G), este obligatorie şi are ca scop dezvoltarea competenţelor care asigură 

succesul/reuşita activităţii profesionale în toate situaţiile de manifestare. La anul I se preconizează un curs de educaţie fizică care nu se 

cuantifică cu credite, dar evaluarea căruia cu calificativul „admis”  este o precondiţie de admitere la probele de evaluaire şi calificare. Ponderea 

unităţilor de curs în formarea abilităţilor şi competenţelor generale constituie 8 credite.

Componenta de orientare socio-umanistică (cod U), este obligatorie şi are ca scop formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, 

sociologică, care permite viitorului specialist să-şi asume responsabilităţi într-o societate liberă şi să se adapteze operativ şi eficient la 

modificările din societate. Ponderea unităţilor de curs de orientare socioumanistică constituie 8 credite.

Componenta fundam entală (cod F), este obligatorie şi are ca scop acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de bază, integrate în 

competenţe profesionale, care permit abordarea ştiinţifico-practică a domeniului dat. Numărul de credite de studii a unităţilor de curs 

fundamentale constituie 44 credite.
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ion(^*>fun3SÎÎTtntauwcot/ f j ,  de formare a competenţelor profesionale generale (cod G) şi de 

umanistică (cod U) constituie trunchiul programului de formare, care reprezintă structura formativă de bază obligatorie, în prţ 

specialist, comună domeniului de formare profesională Medicină.

Componenta de specialitate (cod S) este propusă în regim obligatoriu, de opţiune sau la libera alegere şi constituie elem^ 

formării profesionale. Ponderea unităţilor de curs de specialitate constituie 88 credite, din care unităţile de curs obligatorii consî 

unităţile de curs opţionale 25 credite, unităţile de curs la libera alegere 10 credite.

Unităţile de curs opţionale asigură constituirea traseului individual de formare profesională şi perspectivele de angajare în cîmpul muncii. 

Unităţile de curs opţionale se selectează din oferta Planului de învăţămînt, din minimum două oferte şi devin obligatorii din momentul alegerii. Traseul 

individual de formare profesională este reflectat în Suplimentul la diplomă, eliberat obligatoriu la finele studiilor în colegiu. Unităţile de curs opţionale 

se studiază începînd cu semestrul III.

Unităţile de curs la libera alegere asigură extinderea cunoştinţelor şi dezvoltarea unor aptitudini ale elevilor în domeniul de formare 

profesională ales sau în alte domenii adiacente. Studierea cursului la libera alegere este programat pe tot parcursul formării profesionale, în volum de 

pînă la 10% din numărul total de ore şi se realizează suplimentar, în afara orarului de bază. Elevul va efectua alegerea din cel puţin două oferte. 

Unitatea de curs la libera alegere din momentul selectării devine obligatorie. Pentru unităţile de curs la libera alegere se alocă credite supra numărului 

total prevăzut. Acestea se reflectă în Suplimentul la diplomă, eliberat absolventului. Pentru elevii grupelor alolingve la liberă alegere se propune un 

curs pentru studierea limbii române la anul I cîte 2 ore pe săptămînă. Studierea limbii române pentru grupele alolingve asigură extinderea 

competenţelor de comunicare socio -  profesională şi poate fi solicitată pe tot parcursul anilor de studii. Disciplinele la libera alegere se studiază 

începînd cu semestrul I.

Fiecare unitate de curs are un cod de identificare, care defineşte categoria formativă, perioada desfăşurării (semestrul), tipul cursului, numărul 

de ordine. Un semestru conţine până la 9 unităţi de curs.

Instruirea practică, fiind o parte componentă obligatorie a programului de formare profesională iniţială, include: practica didactică, patru stagii 

practice şi stagiul practic de specialitate (practica ce precede probele de absolvire).
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igamz,aui in taumcicic şi laboratoarele colegiului la disciplinele fundamentale şi la bazele practice (institui 

sanitare publice,centrele medicilor de familie, asociaţiile medico-teritorilae) la disciplinele de specialitate. în dependenţă de unităţile dj 

practice şi de laborator grupa academică se divizează în subgrupe cu un număr de 5-15 elevi.

DISTRIBUIREA O R ELO R  DE INSTRUIRE PRACTICĂ PE SEM ESTRE ŞI ANI DE STUDII

STAGIILE PRACTICE SEMESTRE NR. SĂPTĂMÎNI/ ORE PERIOADA
-----s
CREDm§=^;

1. Practica de iniţiere în nursing I 2 săptămîni x 36 ore/săptămînă = 72 ore 15.12-28.12 2

2. Stagiul practic de specialitate nr. I II 4 săptămîni x 36 ore/ săptămînă = 144 ore 01 .06-28 .06 4

3. Stagiul practic de specialitate nr. II III 2 săptămîni x 36 ore/ săptămînă = 72 ore 15.12-28.12 2

4. Stagiul practic de specialitate nr. III IV 4 săptămîni x 36 ore/ săptămînă = 144 ore 0 L 0 6 - 28.06 4

5.
Practica ce precede probele de 

absolvire
VI 21 săptămîni x 36 ore/ săptămînă = 756 ore 12.01-07.06 25

TOTAL 37

Practica didactică - 1320 ore Stagiile practice - 1188 ore Total ore practice - 2508 ore

Stagiile de practică  sînt parte componentă obligatorie a programului de formare profesională şi orientate spre aprofundarea competenţelor 

profesionale în domeniul de formare profesională. Stagiile de practică  includ: practica de iniţiere în nursing, stagii practice de specialitate (nr.I, nr.II, 

nr.III) şi practica ce precede probele de absolvire.

Practica de iniţiere în nursing este organizată în semestrul I, pe parcursul a 2 săptămîni, precede examenele de promovare şi se desfăşoară în 

instituţiile medico-sanitare publice de tip staţionar.

Stagiile practice de specialitate includ trei tipuri de practică: îngrijirea bolnavilor în staţionar, îngrijiri individualizate a bolnavilor în staţionar, 

asistenţa medicală prim ară cu nursing comunitar.
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•  > « • » « =  rtt n  — m rt î..K , , j i r L-(,  n o i m i  v i  i o  ̂ n s  t d i i o n  a  r este organizat în semestrul II, pe parcursul a 4 săptămîni x
ffţŞ Y tf O,

examenelor de promovare şi se desfăşoară în instituţiile medico-sanitare publice de tip staţionar. ir

Stag iu l practic de specialitate nr. I I  - îngrijir i individualizate a bolnavilor în staţionar este organizat în semestrul 1111 
săptămîni, precede examenele de promovare şi se desfăşoară în instituţiile medico-sanitare publice de tip staţionar.

Stag iu l practic de specialitate nr. I I I  - A sisten ţa  medicală prim ară cu nursing comunitar este organizat în semestrul IV, 

săptămîni, după susţinerea examenelor de promovare şi se desfăşoară în Centrele medicilor de familie, Oficiile medicilor de familie, Centrele de 

Sănătate.

Practica ce precede probele de absolvire este realizată în semestrul VI de studii, cu o durată de 21 săptămîni şi se creditează cu 25 credite (756 

ore, respectiv 1 credit valorificat cu 36 ore). Practica ce precede probele de absolvire este desfăşurată în secţiile de profil terapeutic, chirurgical, 

pediatric, obstetrical şi ginecologic, Centrele medicilor de familie.

Planificarea stagiilor de practică se organizează separat de orele teoretice, cu o durată de 2 săptămâni în semestrele I şi III, care asigură 

acumularea a cîte 2 credite; 4 săptămîni în semestrele II şi IV, care asigură acumularea a cîte 4 credite. Durata săptămînii în cadrul stagiilor practice 

constituie 36 ore pe săptămînă, respectiv un credit săptămînal. La practica de iniţiere în specialitate, stagiile practice de specialitate şi practica ce 

precede probele de absolvire grupa poate fi formată din 15-25 elevi.

Activităţile extraşcolare asigură cadrul educaţional, necesar pentru formarea personalităţii elevului. în tarifierea anuală se va introduce 

suplimentar pînă la 2 ore săptămînal pentru conducătorii de cercuri ştiinţifico-practice pe discipline, ansamblului de dans, cîntec popular, etc. Numărul 

de ore pentru activităţile sportive se aprobă în funcţie de numărul de elevi din colegiu conform Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13.04.2006; grupele vor 

fi constituite prin cererile elevilor din cel puţin 15 persoane.

C O M PO N EN TA A C U M U L A R E  reprezintă acumularea creditelor de studii prin evaluări succesive a unităţilor de curs, prevăzute în planul de 

învăţămînt şi validarea rezultatelor învăţării. Creditul de studii exprimă cantitatea de efort necesară elevului pentru a atinge nivelul minim al 

obiectivelor şi finalităţilor de învăţare programate. Creditele de studii se alocă ca valori numerice întregi în planul de învăţămînt. Un credit de studiu se 

alocă pentru 30 ore de activitate de învăţare: în auditoriu (de contact direct) şi activitate individuală. Numărul de ore pentru un an de studii în planul de 

învăţămînt constituie, de regulă, 1800 ore, inclusiv ore de contact direct şi ore de activitate individuală ghidată.
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3ii u  av; (jim im ca m m ediu  8-9 unităţi de curs. în pl

pentru fiecare unitate de curs este indicat numărul total de ore, inclusiv, numărul de ore de contact direct, numărul de ore de studiu j 

orelor de contact direct şi al celor de lucru individual variază de la 1:1 pînă la 3:1.

Orele de contact direct în funcţie de specificul unităţii de curs şi finalităţile preconizate se distribuie în: prelegeri şi ore'v 

Numărul săptămînal de ore contact direct constituie 36 ore şi este inclus în orar. Studiul individual este prevăzut pentru toate unitaţ 

planul de învăţămînt şi constituie o parte componentă din cantitatea de muncă necesară elevului pentru atingerea finalităţilor de studii la unitatea de 

curs. Profesorul organizează activitatea individuală a elevilor conform numărului de ore prevăzut în planul de învăţămînt. Studiul individual ghidat de 

profesor include următoarele tipuri de activităţi de învăţare: studiul independent al literaturii şi materialelor din cadrul cursului, elaborarea proiectelor, 

activităţi de promovare a sănătăţii, consultaţii pentru elevi, etc. Orele de studiu individual nu se divizează pe subgrupe. Orele de studiul individual se 

realizează după un orar stabilit, elaborat de catedrele de specialitate, aprobat de către director, care se plasează pe avizierul instituţiei. Evaluarea 

activităţii individuale se va face în timpul seminarelor, lecţiilor practice, tezelor, examenelor cît şi în cadrul orelor realizate conform orarului elaborat 

de catedre. Numărul de ore la studiul individual tarificat în norma didactică va constitui pînă la 50% din numărul de ore destinate studiului individual 

la unitatea de curs.

Creditele se alocă fiecărei unităţi de curs, stagiilor de practică, examenelor de absolvire şi exprimă cantitatea de muncă sub toate aspectele ei 

(activităţi didactice, inclusiv lucrul individual). Creditele se acumulează pe parcursul semestrelor şi anilor de studii, constituie 60 credite anual şi 30 

credite semestrial, care sînt proporţional repartizate pe ani de studii şi semestre. Num ărul total de credite pentru trei ani de studii este 180.

COMPONENTA EVALUARE  a rezultatelor învăţării, se face cu note întregi de la „1” la „10” şi, după caz, cu calificativele „excelent”, foarte 

bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”, „admis”, „respins” sau prin descriptori. Componenta de evaluare prevede tipurile şi modalităţile de 

evaluare a finalităţilor studii, exprimate în competenţe cheie şi profesionale. Determinarea modalităţii de evaluare curentă se efectuează în conformitate 

cu particularităţile unităţii de curs, volumul şi durata studierii acesteia. Instrumentele de evaluare curentă pot fi: chestionări orale, lucrări scrise, referate 

şi proiecte, interviuri, portofolii, probă sportivă, evaluare asistată de calculator etc. Numărul de note/calificative curente pe perioada unui semestru 

acordate fiecărui elev trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămînal de ore de curs de contact direct, dar nu mai mic de 3. Se recomandă 

diversificarea formelor de evaluare curentă pe parcursul semestrului. La sfîrşitul fiecărui semestru profesorii au obligaţia să finalizeze situaţia şcolară a 

elevilor.
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m c a ic  ii n o ie io r  cu ren te: o re  d e

^leoretice/prelegeri, practice/de laborator etc) şi orele de activitate individuală. Media semestrială curentă se va lua în consideraţie la eval 

va avea o pondere de 60 la sută din nota finală la unitatea de curs. în cazul, cînd media semestrială curentă este mai mică decît „5”, elevui 

la proba de evaluare finală. Evaluările finale la unităţile de curs se vor realiza prin examene sau teze cu note. Calificativul „admis/respins’y  

fi utilizat pentru unitatea de curs Educaţie fizică. Acordarea creditelor de studii se efectuează concomitent cu obţinerea notei finale promovat 

unitatea de curs şi se înregistrează în borderoul de examinare, carnetul de note, fişa personală a elevului. Media generală la unitatea de curs se va 

constitui din: 60 la sută din media semestrială şi 40 la sută din nota de la examen sau teză semestrială. La sfîrşitul fiecărui semestru, elevului i se 

calculează nota semestrială ca media notelor obţinute la toate unităţile de curs pentru semestrul respectiv prevăzute în Planul de învăţămînt. Creditele 

de studii se acordă cel puţin pentru nota de promovare 5.00.

Pentru desfăşurarea evaluărilor finale pentru fiecare grupă, se acordă cîte 2 ore academice de consultaţie şi a cîte 15 minute fiecărui elev pentru 

examen/teză la unităţile de curs conform planului de învăţămînt, indiferent de modul de desfăşurare.

LISTA CABINETELOR ŞI LABORATOARELOR

CABINETE LABORATOARE

1. Limbi străine 1. Investigaţii microbiologice
2. Educaţie fizică 2. Investigaţii igienice
3. Anatomia şi fiziologia omului
4. Informatică
5. Nursing
6. Medicina internă
7. Chirurgie
8. Pediatrie
9. Obstetrică şi ginecologie
10. Asistenţa medicală primară
11. Discipline clinice specializate
12. Anestezie şi terapie intensivă



Proba de absolvire - evaluarea fina lă  are caracter complex, multidimensional şi se realizează prin:
• Probă scrisă - evaluarea prin testare.
• Probă practică  - evaluarea prin simularea/demonstrarea manoperilor practice obligatorii din standardul calificării.
• Probă orală - evaluarea prin caz clinic, problematizare, etc.

Probei de absolvire -  i se acordă 5 credite. Pentru susţinerea probei de absolvire se acordă cîte 25 minute pentru fiecare candidat la proba orală 
şi probă practică, şi 6 ore la disciplină/pentru fiecare grupă la proba scrisă. Pentru consultaţii la examenele de calificare se acordă cîte 2 ore la 
disciplină. Comisia de evaluare şi calificare acordă elevilor care au promovat probele de absolvire calificarea specificată în planul de învăţămînt şi 
eliberează Diploma de studii profesionale.

Planul de învăţămînt pentru specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical este elaborat de grupul de lucru aprobat prin Ordinul 
Ministerului Sănătăţii nr. 26 p 3 din 04 martie 2016 în următoarea componenţă:
Manolache A la, director, grad didactic superior, grad managerial superior, Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”.
Cobîleanschi Svetlana, director adjunct didactic, profesor Boli infecţioase, grad didactic superior,grad managerial unu, Centrul de excelenţă în 
medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”.
Negrean M ariana, director adjunct clinic, profesor Boli interne, grad didactic superior, Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”. 
Carp L u cia , şef secţie, profesor Boli interne, grad didactic superior, Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”.
Arama Ludmila, şef secţie, profesor Boli interne, grad didactic superior, Colegiul de Medicină Bălţi.
Globu Nelea, director, grad didactic superior, doctor în pedagogie, Colegiul de Medicină Orhei.
Guriev Galina, director adjunct clinic, profesor disciplina Pediatrie, grad didactic superior, Colegiul de Medicină Ungheni.
Tabunde lanca, director adjunct didactic, profesor Boli interne, grad didactic unu, Colegiul de Medicină Cahul.
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FISA DE COORDONARE

NR. INSTITUŢIA NUME, PRENUME FUNCŢIA /'rVsEMNĂTURA ( h& ttoeJ**
1. Cabinetul Instructiv-Metodic 

Republican al Ministerului 
Sănătăţii Republica Moldova

Diana SAVCA
f jŞef cabinet Instructiv Metodic Republican al r 

Ministerului Sănătăţii, maşter în ştiinţe ale ' - 
educaţiei y

' y . ■ v W ,y |
ţ V W X jVA >\ '■'«4 / '  

6°1000093 * . >  ^

2.
Asociaţia Nursing din 
Republica Moldova

Elena
STEMPOVSCAIA

Preşedinte Asociaţia Nursing 
din Republica Moldova, doctor în pedagogie, 

conferenţiar universitar catedra 
Psihopedagogie specială, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” •  /
/

3. Instituţia Medico - Sanitară 
Publică Institutul Oncologic Ala GRECU

Asistentă medicală principală al Institutului 
Oncologic, preşedintele Comisiei de 

specialitate Nursing al Ministerului Sănătăţii,c  
vicepreşedinte Asociaţia Nursing din 

Republica Moldova

'A

______ --------------- Mz
4. Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 
„ NicolaeTestemiţanu”

Olga CERNEŢCHI
Prorector pentru asigurarea calităţii şi 

integrării în învăţămînt, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar

i ţ i »

V ă
fc J lf / f  lî'» i

5. Direcţia management personal 
medical al Ministerului 

Sănătăţii Republica Moldova
Vădim A FIE NE Şef Direcţie management personal medical 

al Ministerului Sănătăţii

Dir e c ţ i ) ^

E W R  MEDICALk:___
^

0 £(1---------------

6.

Direcţia învăţămînt secundar 
profesional şi mediu de 

specialitate al Ministerului 
Educaţiei Republica Moldova

Silviu GÎNCU Şef Direcţie învăţămînt secundar profesional 
şi mediu de specialitate al Ministerului 

Educaţiei, doctor în pedagogie
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