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Leipzig/Berlin, 12-25 octombrie 2014 
 

Anunţ 
 

Moldova-Institut Leipzig  (MIL), în colaborare cu Facultatea de Medicină de la Universitatea din Leipzig, 
organizează prima ediţie a  Şcolii de toamnă, finanţată de Ministerul Federal al Sănătății din Germania (BMG).  

Scop şi obiective. Această Şcoala de toamnă are drept scop să contribuie la o mai bună înţelegere a politicii 
europene de sănătate. Vor fi abordate oportunităţi, oferte şi obligaţii, care recurg din politicile europene de 
sănătate pentru optimizarea asistenţei medicale în Republica Moldova. În prelegeri şi la întilnirile de lucru 
prevăzute în prima săptămână a şcolii de toamnă vor fi discutate probleme şi reforme din sistemul de sănătate 
din Germania. În a doua săptămână vor fi puse în discuţie probleme ce ţin de reformarea sistemelor de sănătate 
în alte ţări din UE, precum şi ofertele UE pentru îmbunătățirea, dotarea, reglementarea și finanțarea sistemului de 
sănătate din Republica Moldova. 

Teme:  

• conținutul, inițiativele și liniile direcţionale ale politicilor de sănătate europene și măsurile de sprijin pentru 
protecția și îmbunătățirea sănătății în statele UE şi în Republica Moldova; 
• Influența Uniuni Europeane în politica de sănătate ale statelor membre UE; 
• Reforma sistemului de sănătate din Germania în contextul extinderii UE;  
• Posibilităţi a politicii UE în domeniul sănătății pentru a îmbunătăți dotarea, reglementarea și finanțarea 
sistemului de sănătate din Republica Moldova. 
 

Participanți și activități: 

Programul Şcolii de toamnă se adresează către medicii şi factorii de decizie din domeniul sănătăţii din Republica 
Moldova, precum şi către reprezentanţi de la ONG-uri, doctoranzi şi funcţionari interesaţi de politica de sănătate. 
Şcoala prevede vizite la clinici în Leipzig şi la Berlin, întîlniri la ministerele federale (BMBF şi BMG), excursii, 
discuţii în centre medicale şi prelegeri. O condiţie pentru participare este cunoaştere limbii germane (la nivel B1) 
şi a limbii engleze, care la fel va fi la unele măsuri limbă de lucru. Selecția se face în baza documentelor solicitate 
pentru aplicare.  

Finanţarea:  

Celtuielile  pentru  program, cazare, excursii, micul dejun și masa de prânz, precum și cheltuielile de drum vor fi 
acoperite de către organizatori. Contribuţia financiară individiuală de participare este de 100 - €. 

Documentele necesare pentru aplicare:  O aplicație completă include următoarele documente:  
- CV, de indicat și nivelul cunoștințelor de limbi străine 
- Scrisoare de motivatie (1 pagină)  



- Confirmarea din partea  instituției (de la locul de lucru) 
- Dovada cunoștințelor de limbă germană 

Termen limită de aplicare este 22 mai 2014 

Documentele urmează a fi trimise la următoarea adresă e-mail:  
moldova@rz.uni-leipzig.de 

 

Vă îndemnăm să aplicaţi pentru această şcoală de toamnă! 
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