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USMF „Nicolae Testemițanu” va lansa în acest an un nou program de studii superioare de 
licență în Sănătate publică. Guvernul a decis, în data de 10 iunie curent, reducerea de la 6 la 4 ani 
a duratei de studii pentru formarea acestor specialiști, ca urmare a modificării conceptului 
specialității din „Medicină preventivă” în „Sănătate publică”. 

Evenimentul a fost mediatizat de următoarele instituţii media:

POSTURI TV:  

TV8, www.tv8.md .......................................................................................................................................3

PORTALURI DE ȘTIRI:

Diez, www.diez. md ....................................................................................................................................5
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Denumirea canalului media: TV8, www.tv8.md
Titlul știrii: Decis! Unii studenți de la USMF vor petrece mai puțin timp la ore. Specialitatea 
la care s-a redus perioada de studii
Data publicării: 10.06.2020
Categoria: social top
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Articol despre lansarea în acest an, la USMF „Nicolae Testemițanu”, a unui nou program 
de studii superioare de licență în Sănătate publică, în conformitate cu decizia guvernului.
Link: https://tv8.md/2020/06/10/decis-unii-studenti-de-la-usmf-vor-petrece-mai-putin-timp-la-
ore-specialitatea-la-care-s-a-redus-perioada-de-studii/

https://tv8.md/2020/06/10/decis-unii-studenti-de-la-usmf-vor-petrece-mai-putin-timp-la-ore-specialitatea-la-care-s-a-redus-perioada-de-studii/
https://tv8.md/2020/06/10/decis-unii-studenti-de-la-usmf-vor-petrece-mai-putin-timp-la-ore-specialitatea-la-care-s-a-redus-perioada-de-studii/
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Denumirea canalului media: Diez, www.diez. md
Titlul știrii: Aprobat de Guvern! La Universitatea de Medicină se lansează un nou program 
de studii de licență
Data publicării: 10.06.2020
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Articol despre lansarea în acest an, la USMF „Nicolae Testemițanu”, a unui nou program 
de studii superioare de licență în Sănătate publică, în conformitate cu decizia guvernului.
Link:https://diez.md/2020/06/10/guvernul-o-modificat-denumirea-unei-specialitati-de-la-
universitatea-de-medicina-si-a-micsorat-numarul-de-credite-pentru-aceasta/

https://diez.md/2020/06/10/guvernul-o-modificat-denumirea-unei-specialitati-de-la-universitatea-de-medicina-si-a-micsorat-numarul-de-credite-pentru-aceasta/
https://diez.md/2020/06/10/guvernul-o-modificat-denumirea-unei-specialitati-de-la-universitatea-de-medicina-si-a-micsorat-numarul-de-credite-pentru-aceasta/
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Denumirea canalului media: TV8, www.tv8.md
Titlul știrii: /VIDEO/ Lipsa de asistenți medicali și infirmieri a determinat conducerea de la 
SCR să ceară ajutorul studenților
Data publicării: 25.05.2020
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Articol despre lipsa asistenților medicali din spitale și îndemnul adresat studenților din 
partea Spitalului Republican de a veni în ajutorul medicilor.
Link: https://tv8.md/2020/05/25/video-lipsa-de-asistenti-medicali-si-infirmieri-a-determinat-
conducerea-de-la-scr-sa-ceara-ajutorul-studentilor/

https://tv8.md/2020/05/25/video-lipsa-de-asistenti-medicali-si-infirmieri-a-determinat-conducerea-de-la-scr-sa-ceara-ajutorul-studentilor/
https://tv8.md/2020/05/25/video-lipsa-de-asistenti-medicali-si-infirmieri-a-determinat-conducerea-de-la-scr-sa-ceara-ajutorul-studentilor/
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Denumirea canalului media: Canal2 , www.canal2.md
Titlul știrii: Se caută asistenți medicali, dar și infirmiere, care să lucreze în secțiile cu profil 
COVID-19 de la Spitalul Republican
Data publicării: 26.05.2020
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Articol despre lipsa asistenților medicali din spitale și îndemnul adresat studenților din 
partea Spitalului Republican de a veni în ajutorul medicilor.
Link: http://www.canal2.md/news/se-cauta-asistenti-medicali-dar-si-infermiere-care-sa-lucreze-
in-sectiile-cu-profil-covid-19-de-la-spitalul-
republican_120460.html?fbclid=IwAR05YpOZmM8Bjq--
UlZFtoq00neMAcHD1cAEahNXOnSuT9qKMV69tin1E08

http://www.canal2.md/news/se-cauta-asistenti-medicali-dar-si-infermiere-care-sa-lucreze-in-sectiile-cu-profil-covid-19-de-la-spitalul-republican_120460.html?fbclid=IwAR05YpOZmM8Bjq--UlZFtoq00neMAcHD1cAEahNXOnSuT9qKMV69tin1E08
http://www.canal2.md/news/se-cauta-asistenti-medicali-dar-si-infermiere-care-sa-lucreze-in-sectiile-cu-profil-covid-19-de-la-spitalul-republican_120460.html?fbclid=IwAR05YpOZmM8Bjq--UlZFtoq00neMAcHD1cAEahNXOnSuT9qKMV69tin1E08
http://www.canal2.md/news/se-cauta-asistenti-medicali-dar-si-infermiere-care-sa-lucreze-in-sectiile-cu-profil-covid-19-de-la-spitalul-republican_120460.html?fbclid=IwAR05YpOZmM8Bjq--UlZFtoq00neMAcHD1cAEahNXOnSuT9qKMV69tin1E08
http://www.canal2.md/news/se-cauta-asistenti-medicali-dar-si-infermiere-care-sa-lucreze-in-sectiile-cu-profil-covid-19-de-la-spitalul-republican_120460.html?fbclid=IwAR05YpOZmM8Bjq--UlZFtoq00neMAcHD1cAEahNXOnSuT9qKMV69tin1E08
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Denumirea canalului media: Radio Europa Liberă, www.moldova.europaliberă.org
Titlul știrii: Studenții și rezidenții compensează lipsa cadrelor medicale
Data publicării: 26.05.2020
Categoria: podcasturi
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Articol cu rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, profesorul Emil Ceban, despre 
implicarea voluntară a studenţilor şi a medicilor-rezidenți, care au reuşit să compenseze parțial 
deficitul acut de lucrători medicali cu studii medii, inclusiv de asistenţi medicali, în special în 
spitalele din Chişinău. .
Link: https://moldova.europalibera.org/a/30635540.html

https://moldova.europalibera.org/a/30635540.html
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