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ORDIN nr. Y #  -
Cu privire la organizarea instruirii 
cursurilor on-line a medicilor rezidenţi în 
privinţa Urgenţelor de sănătate publică 
în contextul pandemiei COVID-19

în baza proiectului „Fortificarea capacităţilor resurselor umane în urgenţe de sănătate 
publică în contextul pandemiei COVID-19” Grant 15087, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova,

ORDON:

A organiza instruirea cursurilor on-line pentru medicii rezidenţi în privinţa Urgenţelor de 

sănătate publică, cu denumirea ’’URGENŢE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ÎN CONTEXTUL 

PANDEMIEI COVID-19” , în perioada 02.02.21-30.10.2021, conform programului anexat.
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Tatiana Novac

/f#00ftwiocA8̂ E m i l  Ceban
LI S i n  Da  <«». ‘ iB b iŞI relaţii
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Anexa

Ora Responsabil Tema Link pentru conectare Specialitatea

08
.02

.20
21

15.00

Raisa Deleu
Elena
Ciobanu

Urgenţele de sănătate publică. 
Cadrul legal naţional şi 
internaţional în urgenţelor de 
sănătate publică. Regulamentul 
sanitar internaţional (2005).

https://meet.google.com/dbw- 
cixo-by e?hs= 122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm- 
wccs-wah?hs=122&authuser=0

Anestezie şi terapie 
intensivă,
Medicină de urgenţă, 
Radiologie şi 
imagistică medicală,

09
.02

.20
21 15.00 A.Paraschiv

I.Berdeu
Managementul şi evaluarea rapidă 
a riscului în evenimentele de 
sănătate publică. Planificarea 
măsurilor de pregătire şi răspuns 
la urgenţe de sănătate publică.

https://meet.google.com/gsb-
awgc-caa
https://meet.google.com/ogg-
rqpp-qai

10
.02

.20
21

15.00 D.Spătaru
L.Guţu

Infecţii cu potenţial de răspândire 
pandemică-trecut, prezent, viitor. 
Epidemiologia şi prevenirea 
infecţiei-COVID-19. Măsuri de 
prevenire şi control în contextul 
Covid-19 în IMSP sectorul AMP, 
AMU, AMS. Triajul clinico- 
epidemiologic al pacienţilor 
Covid-19 în cadrul AMP, AMPS 
şi AMS. Precauţiile standard şi 
suplimentare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală.

https://meet.google.com/zic-
mbrm-xrt
https://meet.google.com/vxc-
dctu-tjo

11
.02

.2 
_ 

1

15.00 Gh.Plăcintă Particularităţile clinice în infecţia 
COVID-19 şi reabilitarea Post- 
COV1D.

https://meet.google.com/fzy-
hwoa-szz
https://meet.google.com/zxu-
iohp-pki

12
.02

.20
21 15.00 S.Cebanu,

Angela
Cazacu-
Stratu

Principiile de comunicare 
eficientă în gestionarea situaţiilor 
de urgenţe de sănătate publică

meet.google.com/bcs-qygd-xbn
meet.google.com/cgk-tejv-wne

15
.03

.20
21

15.00

Raisa Deleu
Elena
Ciobanu

Urgenţele de sănătate publică. 
Cadrul legal naţional şi 
internaţional în urgenţelor de 
sănătate publică. Regulamentul 
sanitar internaţional (2005).

https://meet.google.com/dbw- 
cixo-bye?hs= 122&authuser=0
https ://meet. google. com/gwm- 
wccs-wah?hs= 122&authuser=0

Obstetrică şi
ginecologie,
Oftalmologie,
Oncologie,
Ortopedie şi
traumatologie,
ORL,
Urologie,

16
.03

.20
21 15.00 A.Paraschiv

I.Berdeu
Managementul şi evaluarea rapidă 
a riscului în evenimentele de 
sănătate publică. Planificarea 
măsurilor de pregătire şi răspuns 
la urgenţe de sănătate publică.

https://meet.google.com/gsb-
awgc-caa
https://meet.google.com/ogg-
rqpp-qai

17
.03

.20
21

15.00 D.Spătaru
L.Guţu

Infecţii cu potenţial de răspândire 
pandemică-trecut, prezent, viitor. 
Epidemiologia şi prevenirea 
infecţiei-COVID-19. Măsuri de 
prevenire şi control în contextul 
Covid-19 în IMSP sectorul AMP, 
AMU, AMS. Triajul clinico- 
epidemiologic al pacienţilor 
Covid-19 în cadrul AMP, AMPS 
şi AMS. Precauţiile standard şi 
suplimentare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală.

https://meet.google.com/zic-
mbrm-xrt
https://meet.google.com/vxc-
dctu-tjo

18
.03

.20
21 15.00 Gh.Plăcintă Particularităţile clinice în infecţia 

COVID-19 şi reabilitarea Post- 
COVID.

https://meet.google.com/fzy-
hwoa-szz
https://meet.google.com/zxu-
iohp-pki

19
.03

.20
21 15.00 S.Cebanu,

Angela
Cazacu-
Stratu

Principiile de comunicare 
eficientă în gestionarea situaţiilor 
de urgenţe de sănătate publică

meet.google.com/bcs-qygd-xbn
meet.google.com/cgk-tejv-wne

https://meet.google.com/dbw-cixo-by
https://meet.google.com/dbw-cixo-by
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/gsb-
https://meet.google.com/ogg-
https://meet.google.com/zic-
https://meet.google.com/vxc-
https://meet.google.com/fzy-
https://meet.google.com/zxu-
https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=
https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=
https://meet.google.com/gsb-
https://meet.google.com/ogg-
https://meet.google.com/zic-
https://meet.google.com/vxc-
https://meet.google.com/fzy-
https://meet.google.com/zxu-


19
.04

.20
21

15.00

Raisa Deleu
Elena
Ciobanu

Urgenţele de sănătate publică. 
Cadrul legal naţional şi 
internaţional în urgenţelor de 
sănătate publică. Regulamentul 
sanitar internaţional (2005).

https://meet.google.com/dbw- 
cixo-bye?hs= 122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm- 
wccs-wah?hs= 122&authuser=0

Alergologie şi
imunologie
Cardiologie,
Endocrinologie,
Gastroenterologie,

20
.04

.20
21 15.00 A.Paraschiv

I.Berdeu
Managementul şi evaluarea rapidă 
a riscului în evenimentele de 
sănătate publică. Planificarea 
măsurilor de pregătire şi răspuns 
la urgenţe de sănătate publică.

https ://meet. google. com/gsb- 
awgc-caa
https://meet.google.com/ogg-
rqpp-qai

Reumatologie,
21

.04
.20

21

15.00 D.Spătaru
L.Guţu

Infecţii cu potenţial de răspândire 
pandemică-trecut, prezent, viitor. 
Epidemiologia şi prevenirea 
infecţiei-COVID-19. Măsuri de 
prevenire şi control în contextul 
Covid-19 în IMSP sectorul AMP, 
AMU, AMS. Triajul clinico- 
epidemiologic al pacienţilor 
Covid-19 în cadrul AMP, AMPS 
şi AMS. Precauţiile standard şi 
suplimentare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală.

https://meet.google.com/zic-
mbrm-xrt
https://meet.google.com/vxc-
dctu-tjo

22
.04

.20
21 15.00 Gh.Plăcintă Particularităţile clinice în infecţia 

COVID-19 şi reabilitarea Post- 
COVID.

https://meet.google.com/fzy-
hwoa-szz
https://meet.google.com/zxu-
iohp-pki

23
.04

.20
21 15.00 S.Cebanu,

Angela
Cazacu-
Stratu

Principiile de comunicare 
eficientă în gestionarea situaţiilor 
de urgenţe de sănătate publică

meet.google.com/bcs-qygd-xbn
meet.google.com/cgk-tejv-wne

17
.05

.20
21

15.00

Raisa Deleu
Elena
Ciobanu

Urgenţele de sănătate publică. 
Cadrul legal naţional şi 
internaţional în urgenţelor de 
sănătate publică. Regulamentul 
sanitar internaţional (2005).

https://meet.google.com/dbw- 
cixo-bye?hs= 122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm- 
wccs-wah?hs=l 22&authuser=0

Medicina de familie, 
Medicina de 
laborator,
Medicina internă,

18
.05

.20
21 15.00 A.Paraschiv

I.Berdeu
Managementul şi evaluarea rapidă 
a riscului în evenimentele de 
sănătate publică. Planificarea 
măsurilor de pregătire şi răspuns 
la urgenţe de sănătate publică.

https://meet.google.com/gsb-
awgc-caa
https://meet.google.com/ogg-
rqpp-qai

19
.05

.20
21

15.00 D.Spătaru
L.Guţu

Infecţii cu potenţial de răspândire 
pandemică-trecut, prezent, viitor. 
Epidemiologia şi prevenirea 
infecţiei-COVID-l'9. Măsuri de 
prevenire şi control în contextul 
Covid-19 în IMSP sectorul AMP, 
AMU, AMS. Triajul clinico- 
epidemiologic al pacienţilor 
Covid-19 în cadrul AMP, AMPS 
şi AMS. Precauţiile standard şi 
suplimentare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală.

https://meet.google.com/zic-
mbrm-xrt
https://meet.google.com/vxc-
dctu-tjo

20
.05

.20
21 15.00 Gh.Plăcintă Particularităţile clinice în infecţia 

COVID-19 şi reabilitarea Post- 
COVID.

https://meet.google.com/fzy-
hwoa-szz
https://meet.google.com/zxu-
iohp-pki

21
.05

.20
21 15.00 S.Cebanu,

Angela
Cazacu-
Stratu

Principiile de comunicare 
eficientă în gestionarea situaţiilor 
de urgenţe de sănătate publică

meet.google.com/bcs-qygd-xbn
meet.google.com/cgk-tejv-wne

https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=
https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/ogg-
https://meet.google.com/zic-
https://meet.google.com/vxc-
https://meet.google.com/fzy-
https://meet.google.com/zxu-
https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=
https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=l
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=l
https://meet.google.com/gsb-
https://meet.google.com/ogg-
https://meet.google.com/zic-
https://meet.google.com/vxc-
https://meet.google.com/fzy-
https://meet.google.com/zxu-


CM
O
CM
MD
O 15.00

Raisa Deleu
Elena
Ciobanu

Urgenţele de sănătate publică. 
Cadrul legal naţional şi 
internaţional în urgenţelor de 
sănătate publică. Regulamentul 
sanitar internaţional (2005).

https://meet.google.com/dbw- 
cixo-bye?hs= 122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm- 
wccs-wah?hs= 122&authuser=0

Neonatologie,
Neurologie,
Nefrologie,
Pediatrie,
Pneumologie,

CM
O
(N
MD©
u d

15.00 A.Paraschiv
I.Berdeu

Managementul şi evaluarea rapidă 
a riscului în evenimentele de 
sănătate publică. Planificarea 
măsurilor de pregătire şi răspuns 
la urgenţe de sănătate publică.

https://meet.google.com/gsb-
awgc-caa
https ://meet. google. com/ogg- 
rqpp-qai

CM
O
CM
MD
O
MD

15.00 D.Spătaru
L.Guţu

Infecţii cu potenţial de răspândire 
pandemică-trecut, prezent, viitor. 
Epidemiologia şi prevenirea 
infecţiei-COVID-19. Măsuri de 
prevenire şi control în contextul 
Covid-19 în 1MSP sectorul AMP, 
AMU, AMS. Triajul clinico- 
epidemiologic al pacienţilor 
Covid-19 în cadrul AMP, AMPS 
şi AMS. Precauţiile standard şi 
suplimentare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală.

https://meet.google.com/zic-
mbrm-xrt
https://meet.google.com/vxc-
dctu-tjo

(N
O
CM
MD
O
l>

15.00 Gh.Plăcintă Particularităţile clinice în infecţia 
COVID-19 şi reabilitarea Post- 
COVID.

https://meet.google.com/fzy-
hwoa-szz
https://meet.google.com/zxu-
iohp-pki

CM
o
CM
MD
O
0 0

15.00 S.Cebanu,
Angela
Cazacu-
Stratu

Principiile de comunicare 
eficientă în gestionarea situaţiilor 
de urgenţe de sănătate publică

meet.google.com/bcs-qygd-xbn
meet.google.com/cgk-tejv-wne

CM
o
CM
l>
p
v d
o

15.00

Raisa Deleu
Elena
Ciobanu

Urgenţele de sănătate publică. 
Cadrul legal naţional şi 
internaţional în urgenţelor de 
sănătate publică. Regulamentul 
sanitar internaţional (2005).

https://meet.google.com/dbw- 
cixo-bye?hs= 122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm-
wccs-wah?hs=122&authuser=0

Nutriţie şi Dietetică, 
Reabilitare şi 
medicina fizică, 
Psihiatrie,
Medicina muncii, 
Medicina nucleară, 
Medicina legală, 
Medicina sportivă, 
Anatomie 
patologică,

CM
o
CM

p
k d
o

15.00 A.Paraschiv
I.Berdeu

Managementul şi evaluarea rapidă 
a riscului în evenimentele de 
sănătate publică. Planificarea 
măsurilor de pregătire şi răspuns 
la urgenţe de sănătate publică.

https ://meet. google. com/gsb- 
awgc-caa
https://meet.google.com/ogg-
rqpp-qai

CM
o
CM

o

o

15.00 D.Spătaru
L.Guţu

Infecţii cu potenţial de răspândire 
pandemică-trecut, prezent, viitor. 
Epidemiologia şi prevenirea 
infecţiei-COVID-19. Măsuri de 
prevenire şi control în contextul 
Covid-19 în IMSP sectorul AMP, 
AMU, AMS. Triajul clinico- 
epidemiologic al pacienţilor 
Covid-19 în cadrul AMP, AMPS 
şi AMS. Precauţiile standard şi 
suplimentare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală.

https://meet.google.com/zic-
mbrm-xrt
https://meet.google.com/vxc-
dctu-tjo

https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=
https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gsb-
https://meet.google.com/zic-
https://meet.google.com/vxc-
https://meet.google.com/fzy-
https://meet.google.com/zxu-
https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=
https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=
https://meet.google.com/gwm-
https://meet.google.com/ogg-
https://meet.google.com/zic-
https://meet.google.com/vxc-


08
.07

.20
21

15.00 Gh.Plăcintă Particularităţile clinice în infecţia 
COVID-19 şi reabilitarea Post- 
COVID.

https://meet.google.com/fzy-
hwoa-szz
https ://meet .google. com/zxu- 
iohp-pki

09
.07

.20
21 15.00 S.Cebanu,

Angela
Cazacu-
Stratu

Principiile de comunicare 
eficientă în gestionarea situaţiilor 
de urgenţe de sănătate publică

meet.google.com/bcs-qygd-xbn
meet.google.com/cgk-tejv-wne

23
.08

.20
21

15.00

Raisa Deleu
Elena
Ciobanu

Urgenţele de sănătate publică. 
Cadrul legal naţional şi 
internaţional în urgenţelor de 
sănătate publică. Regulamentul 
sanitar internaţional (2005).

https ://meet .google. com/db w- 
cixo-bye?hs= 122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm- 
wccs-wah?hs= 122&authuser=0

Chirurgie generală, 
Chirurgie toracică, 
Chirurgie vasculară, 
Chirurgie pediatrică 
Chirurgie plastică, 
estetică şi 
microchirurgie 
reconstructivă, 
Neurochirurgie, 
Cardiochirurgie,24

.08
.20

21 15.00 A. Paraschi v 
I.Berdeu

Managementul şi evaluarea rapidă 
a riscului în evenimentele de 
sănătate publică. Planificarea 
măsurilor de pregătire şi răspuns 
la urgenţe de sănătate publică.

https://meet.google.com/gsb-
awgc-caa
https://meet.google.com/ogg-
rqpp-qai

25
.08

.20
21

15.00 D.Spătaru
L.Guţu

Infecţii cu potenţial de răspândire 
pandemică-trecut, prezent, viitor. 
Epidemiologia şi prevenirea 
infecţiei-COVID-19. Măsuri de 
prevenire şi control în contextul 
Covid-19 în IMSP sectorul AMP, 
AMU, AMS. Triajul clinico- 
epidemiologic al pacienţilor 
Covid-19 în cadrul AMP, AMPS 
şi AMS. Precauţiile standard şi 
suplimentare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală.

https://meet.google.com/zic-
mbrm-xrt
https://meet.google.com/vxc-
dctu-tjo

26
.08

.20
21 15.00 Gh.Plăcintă Particularităţile clinice în infecţia 

COVID-19 şi reabilitarea Post- 
COVID.

https://meet.google.com/fzy-
hwoa-szz
https://meet.google.com/zxu-
iohp-pki

30
.08

.20
21 15.00 S.Cebanu,

Angela
Cazacu-
Stratu

Principiile de comunicare 
eficientă în gestionarea situaţiilor 
de urgenţe de sănătate publică

meet.google.com/bcs-qygd-xbn
meet.google.com/cgk-tejv-wne

13
.09

.20
21

15.00

Raisa Deleu
Elena
Ciobanu

Urgenţele de sănătate publică. 
Cadrul legal naţional şi 
internaţional în urgenţelor de 
sănătate publică. Regulamentul 
sanitar internaţional (2005).

https://meet.google.com/dbw- 
cixo-by e?hs= 122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm- 
wccs-wah?hs= 122&authuser=0

Dermatovenerologie, 
Boli infecţioase, 
Genetică medicală, 
Geriatrie, 
Hematologie,

14
.09

.20
21 15.00 A.Paraschiv

I.Berdeu
Managementul şi evaluarea rapidă 
a riscului în evenimentele de 
sănătate publică. Planificarea 
măsurilor de pregătire şi răspuns 
la urgenţe de sănătate publică.

https://meet.google.com/gsb-
awgc-caa
https://meet.google.com/ogg-
rqpp-qai

https://meet.google.com/fzy-
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gsb-
https://meet.google.com/ogg-
https://meet.google.com/zic-
https://meet.google.com/vxc-
https://meet.google.com/fzy-
https://meet.google.com/zxu-
https://meet.google.com/dbw-cixo-by
https://meet.google.com/dbw-cixo-by
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gsb-
https://meet.google.com/ogg-


15
.09

.20
21

15.00 D.Spătaru
L.Guţu

Infecţii cu potenţial de răspândire 
pandemică-trecut, prezent, viitor. 
Epidemiologia şi prevenirea 
infecţiei-COVID-19. Măsuri de 
prevenire şi control în contextul 
Covid-19 în IMSP sectorul AMP, 
AMU, AMS. Triajul clinico- 
epidemiologic al pacienţilor 
Covid-19 în cadrul AMP, AMPS 
şi AMS. Precauţiile standard şi 
suplimentare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală.

https://meet.google.com/zic-
mbrm-xrt
https://meet.google.com/vxc-
dctu-tjo

16
.09

.20
21 15.00 Gh.Plăcintă Particularităţile clinice în infecţia 

COVID-19 şi reabilitarea Post- 
COVID.

https://meet.google.com/fzy-
hwoa-szz
https://meet.google.com/zxu-
iohp-pki

17
.09

.20
21 15.00 S.Cebanu,

Angela
Cazacu-
Stratu

Principiile de comunicare 
eficientă în gestionarea situaţiilor 
de urgenţe de sănătate publică

meet.google.com/bcs-qygd-xbn
meet.google.com/cgk-tejv-wne

(NO
(Nd
o 15.00

Raisa Deleu
Elena
Ciobanu

Urgenţele de sănătate publică. 
Cadrul legal naţional şi 
internaţional în urgenţelor de 
sănătate publică. Regulamentul 
sanitar internaţional (2005).

https://meet.google.com/dbw- 
cixo-bye?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm- 
wccs-wah?hs= 122&authuser=0

Epidemiologie,
Igienă,
Microbiologie,
Farmacologie
clinică,
Farmacie analitică, 
Farmacie clinică, 
Farmacie comunitară 
şi de spital, 
Tehnologie 
farmaceutică 
industrială,

05
.10

.20
21 15.00 A.Paraschiv

I.Berdeu
Managementul şi evaluarea rapidă 
a riscului în evenimentele de 
sănătate publică. Planificarea 
măsurilor de pregătire şi răspuns 
la urgenţe de sănătate publică.

https://meet.google.com/gsb-
awgc-caa
https://meet.google.com/ogg-
rqpp-qai

06
.10

.20
21

15.00 D.Spătaru
L.Guţu

Infecţii cu potenţial de răspândire 
pandemică-trecut, prezent, viitor. 
Epidemiologia şi prevenirea 
infecţiei-COVID-19. Măsuri de 
prevenire şi control în contextul 
Covid-19 în IMSP sectorul AMP, 
AMU, AMS. Triajul clinico- 
epidemiologic al pacienţilor 
Covid-19 în cadrul AMP, AMPS 
şi AMS. Precauţiile standard şi 
suplimentare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală.

https://meet.google.com/zic-
mbrm-xrt
https://meet.google.com/vxc-
dctu-tjo

07
.10

.20
21 15.00 Gh.Plăcintă Particularităţile clinice în infecţia 

COVID-19 şi reabilitarea Post- 
COVID.

https://meet.google.com/fzy-
hwoa-szz
https://meet.google.com/zxu-
iohp-pki

08
.10

.20
21

15.00 S.Cebanu,
Angela
Cazacu-
Stratu

Principiile de comunicare 
eficientă în gestionarea situaţiilor 
de urgenţe de sănătate publică

meet.google.com/bcs-qygd-xbn
meet.google.com/cgk-tejv-wne

25
.10

.20
21

15.00

Raisa Deleu
Elena
Ciobanu

Urgenţele de sănătate publică. 
Cadrul legal naţional şi 
internaţional în urgenţelor de 
sănătate publică. Regulamentul 
sanitar internaţional (2005).

https://meet.google.com/dbw-
cixo-bye?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm- 
wccs-wah?hs= 122&authuser=0

Pedodonţie, 
Parodontologie, 
Protetică dentară, 
Chirurgie dento- 
alveolară, 
Endodonţie, 
Ortodonţie, 
Chirurgie OMF

I30r0r93

15.00 A.Paraschiv
I.Berdeu

Managementul şi evaluarea rapidă 
a riscului în evenimentele de 
sănătate publică. Planificarea 
măsurilor de pregătire şi răspuns 
la urgenţe de sănătate publică.

https://meet.google.com/gsb-
awgc-caa
https://meet.google.com/ogg-
rqpp-qai

https://meet.google.com/zic-
https://meet.google.com/vxc-
https://meet.google.com/fzy-
https://meet.google.com/zxu-
https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/dbw-cixo-bye?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gsb-
https://meet.google.com/ogg-
https://meet.google.com/zic-
https://meet.google.com/vxc-
https://meet.google.com/fzy-
https://meet.google.com/zxu-
https://meet.google.com/dbw-
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gwm-wccs-wah?hs=
https://meet.google.com/gsb-
https://meet.google.com/ogg-


27
.10

.20
21

15.00 D.Spătaru
L.Guţu

Infecţii cu potenţial de răspândire 
pandemică-trecut, prezent, viitor. 
Epidemiologia şi prevenirea 
infecţiei-COVID-19. Măsuri de 
prevenire şi control în contextul 
Covid-19 în IMSP sectorul AMP, 
AMU, AMS. Triajul clinico- 
epidemiologic al pacienţilor 
Covid-19 în cadrul AMP, AMPS 
şi AMS. Precauţiile standard şi 
suplimentare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală.

https://meet.google.com/zic-
mbrm-xrt
https ://meet. google. com/vxc- 
dctu-tjo

28
.10

.20
21 15.00 Gh.Plăcintă Particularităţile clinice în infecţia 

COVID-19 şi reabilitarea Post- 
COVID.

https://meet.google.com/fzy-
hwoa-szz
https ://meet .google. com/zxu- 
iohp-pki

29
.10

.20
21 15.00 S.Cebanu,

Angela
Cazacu-
Stratu

Principiile de comunicare 
eficientă în gestionarea situaţiilor 
de urgenţe de sănătate publică

meet.google.com/bcs-qygd-xbn 
meet, google. com/cgk-tej v-wne

https://meet.google.com/zic-
https://meet.google.com/fzy-

