
 
    

Al IV-lea Congres al Medicilor de Familie din Republica Moldova 
cu participare internațională 

15-17 mai 2018 
 

Stimate (ă)_________________________________________________ 
 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 
Asociaţia Medicilor de Familie din Republica Moldova, 
organizează Congresul IV al medicilor de familie din Republica Moldova. 
Congresul va avea loc la Chişinău, în perioada15-17 mai 2018. 
Către ziua deschiderii Congresului va fi lansată o culegere a tezelor, referatelor şi 

comunicărilor. 
Volumul lucrărilor (tezelor, referatelor, comunicărilor) - până la 4 pagini de format A4, 

intervalul 1.0, caractere Times New Roman 12 pt. Marginile: 3,0 cm stânga, 2 cm de jos, 2 cm 
de sus şi 1,0 cm dreapta.  

Materialele vor fi acceptate în varianta electronică (pe flash drive), redactate în Microsoft 
WORD, caractere Times New Roman, mărimea 12.  

Denumirea referatului (comunicării) trebuie să urmeze la 1.5 intervale  după CZU. 
Denumirea se va dactilografia cu caractere Times New Roman 14 pt bold, centrat. Apoi, peste 
2 intervale, va urma numele de familie şi prenumele autorilor cu afilierea lor instituțională 
(marcat cu cifre în Uppercase) Times New Roman 12 pt bold centrat,  peste 1,5 intervale – 
denumirea instituţiei (instituțiilor) centrat, şi, peste 2 intervale – textul lucrării (comunicării) 
distribuit uniform. 

Textul publicării va fi structurat în felul următor: actualitatea temei, obiectivele lucrării, 
metodele de cercetare, rezultatele obţinute, discuţii, concluzii, bibliografia. Referinţele 
bibliografice se vor numerota în ordinea apariţiei lor în text. Exemplul este prezentat în anexa 1. 
Tematica publicațiilor este prezentată în anexa 2. 

Materialele se vor prezenta într-un exemplar tipărit cu semnăturile autorilor şi şefului 
subdiviziunii/instituţiei şi în forma electronică (flash drive). 

Costul unei pagini pregătite în conformitate cu cerinţele expuse constituie 80 lei şi se 
achită la prezentarea publicației în secretariat.  

 
Materialele, inclusiv varianta electronică, vă rugăm să le expediaţi până la 15 martie 

2018, la adresa: 
MD-2004, Republica Moldova, Chişinău, 
Bulev. Dacia 5A, AMT Botanica, et. 2. Centrul PRO-SAN, 
conferențiar universitar Natalia Zarbailov  
asistent universitar Lora Gîțu (bir. 226),   
Lucrările Congresului se vor susţine în limbile: română, rusă şi engleza. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefoanele: +373 79470945; +37369481481 

 
Cu respect,         
Președintele Asociației      Ghenadie Curocichin 
Medicilor de Familie din RM                                

 
  



 
    

Anexa 1 

CZU: xxxx-xxxxxxx-xx 

Dinamica atitudinilor populației raionului Rezina față de consumul 

produselor de tutun în perioada anilor 2012-2017 

 
Alina Petrescu1, Nicolae Jorin2, Tatiana Nicova3  

1IP CS Cojușna, 2IP CS Nova, 3Catedra de medicină de familie  

USMF Nicolae Testemițanu 

 
 

Actualitatea temei.  
Obiectivele lucrării.  
Metodele de cercetare.  
Rezultatele obţinute.  
Discuţii.  
Concluzii.  
Bibliografia. [1-5] 
 
1. Hummers-Pradier, E., et al., Series: The research agenda for general practice/family 

medicine and primary health care in Europe. Part 2. Results: Primary care management 
and community orientation1. European Journal of General Practice, 2010. 16(1): p. 42-
50. 

2. Justin Allen, et al., The European Definition of General Practice / Family Medicine. 
EURACT, 2005/2011: p. 5-11. 

3. Justin Allen, et al., The European Definition of General Practice / Family Medicine. 
2011: p. 6-12. 

4. Royen, P.V., et al., The research agenda for general practice/family medicine and 
primary health care in Europe. Part 3. Results: Person centred care, comprehensive and 
holistic approach. European Journal of General Practice, 2010. 16(2): p. 113-119. 

5. van Weel, C. and W.W. Rosser, Improving Health Care Globally: A Critical Review of 
the Necessity of Family Medicine Research and Recommendations to Build Research 
Capacity. The Annals of Family Medicine, 2004. 2(suppl 2): p. S5-S16. 



 
    

 Anexa 2 
 

Tematica 

materialelor preconizate pentru publicaţie în culegere: 

- Rolul şi funcţiile medicului de familie (MF) în sistemele contemporane de 
asistenţă medicală primară (AMP)  

- Tendințele mondiale și europene în modificarea profilului practicilor în AMP 
- Perspectivele de fortificare a sectorului de AMP în Republica Moldova 
- Aplicarea elaborărilor științifice contemporane în practica cotidiană a echipelor 

medicilor de familie 
- Aplicarea elaborărilor științifice contemporane în practica cotidiană a centrelor 

comunitare de sănătate 
- Utilizarea tehnologiilor informaționale în AMP 
- Experiența de activitate a resurselor comunitare în sănătate în Republica 

Moldova și în alte țări ale lumii 
- Nursing-ul în AMP și nursing-ul comunitar 
- Indicatorii de clitate/performanță în activitatea echipelor de AMP 
- Interacțiunea echipelor medicilor de familie cu centrele comunitare de sănătate 
 
- Standardele de pregătire profesională şi de activitate  a MF 
- Pregătirea universitară şi postuniversitară a MF 
- Particularităţile de instruire a MF prin specializare primară şi rezidenţiat 
- Instruirea medicală continuă a MF 
- Rolul CUSIM în formarea profesională a MF  
- Particularităţile instruirii medicilor de familie în diferite domenii: medicina 

internă, pediatrie, obstetrică şi ginecologie, specialităţi chirurgicale, neurologie, 
etc. 

- Experienţa internaţională în utilizare tehnologiilor contemporane pentru 
formarea medicilor de familie 

- Rolul telemedicinei şi instruirea la distanţă 
- Implementarea metodelor contemporane de instruire a MF 
- Certificarea în specialitate, licenţierea activităţii MF şi acreditarea oficiilor MF 
 

 

 

 


