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Cu privire la unele măsuri de stimulare a medicilor și farmaciștilor 

rezidenți, studenților din învăţămîntul superior şi profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical și farmaceutic 

 antrenați în controlul și combaterea infecției COVID-19 

------------------------------------------------------------ 

 

În scopul stimulării medicilor și farmaciștilor rezidenți, studenților din 

învăţămîntul superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 

medical și farmaceutic, antrenați în controlul și combaterea infecției COVID-19, 

precum și în temeiul art. 136 alin. (1) lit. c) din Codul educației al Republicii 

Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–

324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Medicii și farmaciștii rezidenți, studenții și elevii înmatriculați la studii 

în învățământul superior, profesional tehnic postsecundar și postsecundar 

nonterțiar medical și farmaceutic din contul bugetului de stat, precum și în bază 

de contract de studii cu taxă, care vor efectua pe parcursul anului 2020 un stagiu 

de practică în instituțiile medico-sanitare publice antrenate în controlul și 

combaterea infecției COVID-19, beneficiază pentru anul de studii 2020-2021 de 

bursă de stagiu de practică în cuantumurile bănești stabilite de Guvern, conform 

anexei la prezenta hotărâre. Bursa de stagiu de practică se va acorda inclusiv 

pentru anul de studii 2021-2022, în cazul în care persoana, pe parcursul anului 

2021, va efectua un stagiu de practică în condiții similare. 

 

2. Termenul necesar pentru efectuarea stagiului de practică în instituțiile 

medico-sanitare publice antrenate în controlul și combaterea infecției COVID-19 

este de trei luni pentru medicii și farmaciștii rezidenți, precum și pentru studenții 

din învățământul superior medical și farmaceutic. În cazul elevilor înmatriculați în 

anul cinci de studii în învățământul profesional tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar medical și farmaceutic, termenul necesar pentru 

efectuarea stagiului de practică este de două luni. Elevii anilor I-IV din 
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învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar medical 

și farmaceutic, care nu sunt încadrați în practica ce precedă probele de absolvire, 

pot fi încadrați în acțiuni de voluntariat, la solicitare, în instituțiile medico-sanitare 

publice antrenate în controlul și combaterea infecției COVID-19, cu acordarea 

bursei de stagiu de practică în condiții similare. 

 

3. Вursеlе de stagiu de practică se fixează o dată pe an, pentru efectuarea 

stagiului de practică în instituțiile medico-sanitare publice antrenate în controlul 

și combaterea infecției COVID-19. Persoanele care vor beneficia de burse de 

stagiu de practică pot beneficia concomitent de tipuri de burse finanțate din 

bugetul de stat stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la 

cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din 

instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional 

tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi 

persoanele care studiază în învățământul postuniversitar (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145 art. 1092), cu modificările ulterioare, în 

cazul în care vor întruni condițiile pentru acordarea tipurilor de burse respective. 

     

4. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura planificarea 

în bugetul de stat și transferul mijloacelor financiare corespunzătoare către 

instituțiile de învățământ a burselor de stagiu de practică, în limitele alocațiilor 

bugetare aprobate în acest scop. 

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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Anexă 

la Hotărîrea Guvernului nr.  

 

 

Cuantumurile burselor de stagiu de practică pentru medicii și 

farmaciștii rezidenți, studenții și elevii înmatriculați în învățământul 

superior, profesional tehnic postsecundar 

și postsecundar nonterțiar medical și farmaceutic 
 

 

Categorie de 

bursă 

Cuantumul bursei lunare, lei 

Medici și 

farmaciști 

rezidenți 

Studenți în 

învăţământul 

superior 

Elevi în învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar 

nonterțiar  
Bursă de stagiu de 

practică  

1600 1200 1000 

 

 



Notă Informativă la proiectul Hotărârii de Guvern  

„Cu privire la unele măsuri de stimulare a medicilor și farmaciștilor rezidenți, 

studenților din învăţămîntul superior şi profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar medical și farmaceutic 

 antrenați în controlul și combaterea infecției COVID–19” 

(număr u 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la unele măsuri de stimulare a 

medicilor și farmaciștilor rezidenți, studenților din învăţămîntul superior şi 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical și farmaceutic 

antrenați în controlul și combaterea infecției COVID–19, a fost elaborat și se 

înaintează spre aprobare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite 

 

Actualmente, Republica Moldova se confruntă cu pandemia de infecție 

COVID–19 provocată de coronavirusul de tip nou SARS–CoV–2. Atât la nivel 

mondial, cât și la nivel național, tratamentul infecției COVID–19 se dovedește a fi 

unul consumator de energie umană, personalul medical antrenat în combaterea 

infecției COVID–19 fiind extrem de solicitat din punct de vedere fizic și 

psihologic.  

Întreg personalul medical implicat controlul și combaterea infecției 

COVID–19 din Republica Moldova este obligat să muncească în ritm de stres 

maxim, numărul de lucrători medicali implicații fiind unul destul de impunător, 

ori, la modul practic, marea majoritate a spitalelor din Republica Moldova fiind 

reprofilate integral sau parțial cu profil COVID–19. 

În foarte multe cazuri, personalul medical implicat activează în ture ce 

depășesc 24 de ore, cu posibilități reduse de pauze între turele respective. Totodată 

dintre personalul medical implicat în controlul și combaterea infecției COVID–19 

au fost excluse persoanele care au depășit vârsta de 63 de ani, datorită riscurilor 

sporite pentru sănătatea persoanelor în vârstă pe care îl prezintă coronavirusul de 

tip nou SARS–CoV–2. 

În același timp, se constată că Republica Moldova se confruntă la general  

cu o lipsă acută de personal medical, care se manifestă prin insuficiența lucrătorilor 

medicali, distribuția lor neuniformă geografică, nivelul de calificare 

necorespunzător cerințelor, migrație etc. 

Astfel, domeniul resurselor umane din sănătate este declarat unul prioritar 

la nivel mondial și regional și este reflectat în documentele strategice ale 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

Din numărul total de medici care activează în sistem (public și 

departamental), doar cca 2/3 sînt implicați nemijlocit în procesul curativ–

profilactic, iar raportat la numărul populației, densitatea acestora este de doar cca 



27 la 10 mii locuitori. 

Persistă o distribuție geografică neuniformă atît a medicilor, cît şi a 

personalului medical mediu, cu concentrarea în mediul urban în detrimentul celui 

rural. Astfel, asigurarea cu medici în unele raioane variază de la 2,2 la 3,5 la 10 mii 

de locuitori, ceea ce reprezintă un nivel foarte scăzut. În consecință, sistemul nu 

poate răspunde totalmente adecvat nevoilor specifice ale populației din aceste 

raioane, mai ales în condițiile pandemiei cu infecția COVID–19. 

Situația creată impune adoptarea unor măsuri pentru majorarea numărului 

de personal implicat în controlul și combaterea infecția COVID–19. 

În situația respective, drept o soluție viabilă rămâne implicarea mai 

accentuată a medicilor și farmaciștilor rezidenți, studenților din învăţămîntul 

superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical și 

farmaceutic, cu acordoarea acestor categorii de persoane a unor măsuri de 

stimulare. 

Conform curriculelor de învățământ, corespunzător, medicii rezidenți și 

farmaciștii rezidenți au dreptul de a activa în calitate de medici în instituțiile 

medicale, studenții din învățământul superior, după terminarea anului 3 de studii –

în calitate de asistenți medicali, iar  după terminarea anului 2 de studii – în calitate 

de infirmieri. 

Pentru atragerea persoanelor respective în controlul și combaterea infecției 

COVID–19, se propune un șir de măsuri de stimulare ale acestora, care, în final, va 

reduce din încărcătura de muncă existentă actualmente asupra personalului 

medical. 

Totalitatea argumentelor expuse au dus la necesitatea elaborării și 

promovării în modul corespunzător al proiectului Hotărârii de Guvern privind 

transmiterea unui pachet de acțiuni al statului și modificarea unor hotărîri ale 

Guvernului. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor noi 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la unele măsuri de stimulare a 

medicilor și farmaciștilor rezidenți, studenților din învăţămîntul superior şi 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical și farmaceutic 

antrenați în controlul și combaterea infecției COVID–19, stipulează următoarele: 

Medicii și farmaciștii rezidenți, studenții și elevii înmatriculați la studii în 

învățământul superior, profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, 

medical și farmaceutic, din contul bugetului de stat, precum și în bază de contract 

de studii cu taxă, care vor efectua pe parcursul anului 2020 un stagiu de practică în 

instituțiile medico–sanitare publice antrenate în controlul și combaterea infecției 

COVID–19, beneficiază pentru anul de studiu 2020 – 2021 de bursă de stagiu de 

practică în cuantumurile bănești stabilite de Guvern, conform anexei la prezenta 

hotărîre. Bursa de stagiu de practică se va acorda inclusiv pentru anul de studiu 

2021 – 2022, în cazul în care persoana, pe parcursul anului 2021 va efectua un 

stagiu de practică în condiții similare. 

Medicii Termenul necesar pentru efectuarea stagiului de practică în 



instituțiile medico–sanitare publice antrenate în controlul și combaterea infecției 

COVID–19 este de trei luni pentru medici și farmaciști rezidenți, precum și pentru 

studenții din învățământul superior medical și farmaceutic. În cazul elevilor 

înmatriculați în anul cinci de studii în învățământul profesional tehnic postsecundar 

și postsecundar nonterțiar medical și farmaceutic, termenul necesar pentru 

efectuarea stagiului de practică este de două luni. Elevii anilor I–IV, din 

învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar medical și 

farmaceutic, care nu sunt încadrați în practica ce precede probele de absolvire, pot 

fi încadrați, la solicitare, în instituțiile medico–sanitare publice antrenate în 

controlul și combaterea infecției COVID–19, cu acordarea bursei de stagiu de 

practică în condiții similare. 

Вursеlе de stagiu de practică se fixează o dată pe an, pentru efectuarea 

stagiului de practică în instituțiile medico–sanitare publice antrenate în controlul și 

combaterea infecției COVID–19. Persoanele care vor beneficia de burse de stagiu 

de practică, pot beneficia concomitent de tipuri de burse finanţate din bugetul de 

stat stabilite prin Hotărîrea Guvernului cu privire la cuantumurile burselor, altor 

forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, 

elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul 

postuniversitar nr. 1009/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 

142-145 art. 1092), cu modificările ulterioare, în cazul în care vor întruni condițiile 

pentru acordarea tipurilor de burse respective. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura planificarea în 

bugetul de stat și transferul mijloacelor financiare corespunzătoare către instituțiile 

de învățămînt a burselor de stagiu de practică, în limitele alocaţiilor bugetare 

aprobate în acest scop. 

Hotărîrea de Guvern cu privire la unele măsuri de stimulare a medicilor și 

farmaciștilor rezidenți, studenților din învăţămîntul superior şi profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical și farmaceutic antrenați în 

controlul și combaterea infecției COVID–19, va intra în vigoare la data publicării 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

4. Fundamentarea economico–financiară 

 

Pentru implementarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la unele 

măsuri de stimulare a medicilor și farmaciștilor rezidenți, studenților din 

învăţămîntul superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 

medical și farmaceutic antrenați în controlul și combaterea infecției COVID–19, 

vor fi necesare alocarea, până la sfârșitul anului bugetar 2020, a unor resurse 

financiare din contul bugetului de stat, care s–ar ridica la suma de cel mult 

6.472.560 (șase milioane patru sute șaptezeci și două mii cinci sute șaizeci) lei, în 

cazul în care persoanele vizate în proiect, conform specializărilor medicale din 

rezidențiat, vor efectua stagiul de practică neîntrerupt de un termen de cel puțin trei 

luni în instituțiile medico–sanitare publice antrenate în controlul și combaterea 

infecției COVID–19. 



 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 

Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la unele măsuri de 

stimulare a medicilor și farmaciștilor rezidenți, studenților din învăţămîntul 

superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical și 

farmaceutic antrenați în controlul și combaterea infecției COVID–19, va impune 

va impune modificarea unor acte normative departamentale ale Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie ‟Nicolae Testemițanuˮ. 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la unele măsuri de stimulare a 

medicilor și farmaciștilor rezidenți, studenților din învăţămîntul superior şi 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical și farmaceutic 

antrenați în controlul și combaterea infecției COVID–19, urmează să fie avizat de 

către Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării, precum și de Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie ‟Nicolae Testemițanuˮ. 

Concomitent, proiectul respectiv urmează să fie plasat spre consultare 

publică pe portalul guvernamental www.particip.gov.md, în ordinea prevederilor 

Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional. 

 

7. Constatările expertizei anticorupție 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la unele măsuri de stimulare a 

medicilor și farmaciștilor rezidenți, studenților din învăţămîntul superior şi 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical și farmaceutic 

antrenați în controlul și combaterea infecției COVID–19, urmează să fie supus 

expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție. 

 

8. Constatările expertizei juridice 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la unele măsuri de stimulare a 

medicilor și farmaciștilor rezidenți, studenților din învăţămîntul superior şi 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical și farmaceutic 

antrenați în controlul și combaterea infecției COVID–19, urmează să fie supus 

expertizei juridice către Ministerul Justiției. 
 

 

 

            Ministru                                                        Viorica DUMBRĂVEANU 

 

http://www.particip.gov.md/
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