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        APROBAT 

       Proces-verbal  nr.1 

                 al ședinței Consiliul știinţific din 26.01.2017 

 

PLANUL DE ACTIVITATE 

al Consiliului știinţific al Universității de Stat de Medicină și  Farmacie  „Nicolae 

Testemiţanu” din Republica Moldova pentru anul  2017 

Nr 

d/r 
Chestiuni puse în discuție Responsabili 

Notă despre 

realizare 

1 2 3 4 

 

JOI, 26 IANUARIE                   ora 14:30 

1. Atestare şi concurs 

 

Secretarul ştiinţific, 

Comisia 

de concurs                        

 

2 Raportul privind implementarea Strategiei de 

Dezvoltare a Universității de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în perioada 2011-

2020, pentru anul 2016, conform obiectivelor în 

domeniul calității și indicatorilor de performanță 

stabiliți (OBC 5.0). 

Departamentul 

Audit Intern 

 

 

3 Raportul anual despre funcționarea Sistemului de 

Management al Calității universitar (ASM 5.6), 

conform cerințelor standardului ISO 9001:2015. 

Departamentul 

Audit Intern 

 

 

4 Despre rezultatele admiterii la studii în Școala 

doctorală în domeniul științelor medicale. 

Departamentul 

Știinţă, 

Școala Doctorală 

 

5 Darea de seamă a absolvenților postdoctoratului 

Baltaga Ruslan (anesteziologie și terapie intensivă) 

și Ferdohleb Alexandru (chirurgie).  

Departamentul 

Știinţă, 

Școala Doctorală 

 

6 Aprobarea Planului de activitate al Consiliului 

științific pentru anul 2017 

Secretarul ştiinţific  

7 Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat  în științe  medicale 

Departamentul 

Știinţă 

 

 

8 Aprobarea deciziilor Seminarelor științifice de 

profil  privind întărirea temelor, conducătorilor şi 

consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

 Școala Doctorală  

9 Diverse 
 

  



2 
 

 

JOI, 23 FEBRUARIE                           ora 14:30 

 

1 Atestare şi concurs 

 

Secretarul 

ştiinţific,               

Comisia de 

concurs 

 

2 Aprobarea planului de acțiuni privind implementarea 

Strategiei de Dezvoltare a Universității de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în 

perioada 2011-2020, pentru anul 2017. 

Departamentul 

Audit Intern 

 

3 Aprobarea planului strategic de activitate al 

Departamentului Audit Intern pentru anii 2017-2021 în 

baza evaluării factorilor de risc. 

Departamentul 

Audit Intern 

 

 

4 Raportul anual despre activitatea IMSP Clinica 

Universitară Stomatologică a USMF „Nicolae 

Testemiţanu”   

Prorector pentru 

activitate clinică 
 

5 Raportul anual de activitate al Departamentului de 

Educaţie Medicală Continuă 

Departamentul 

Educaţie 

Medicală 

Continuă 

 

6 Mobilitățile academice în USMF „Nicolae 

Testemițanu”: realizări și perspective. 

 

Departamentul 

Relații Externe 

și Integrare 

Europeană 

Departamentul 

Didactic,  

Decanatele 

 

7 Darea de seamă a absolvenților postdoctoratului 

Bețișor Alexandru (traumatologie și ortopedie) și 

Tafuni Ovidiu (igienă) .  

Departamentul 

Știinţă, 

Școala doctorală 

 

8 Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat  în științe medicale 

Departamentul 

Știinţă 

 

 

9 Aprobarea deciziilor Seminarelor Științifice de profil 

privind întărirea temelor, conducătorilor şi 

consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

Școala 

Doctorală 

 

10 Diverse 
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JOI, 23 MARTIE                                 ora 14:30 

1 Atestare şi concurs 

  

Secretarul ştiinţific, 

Comisia de concurs 

 

2 Analiza rezultatelor examenelor în sesiunea de iarnă 

a.u.2016-2017 și a activității Centrului de evaluare 

academică și experienței acumulate în evaluarea 

finalităților de studii prin metoda teste asistate de 

computer. 

 

Prorectorul pentru 

asigurarea calităţii 

şi integrării în 

învăţământ, 

Departamentul 

Didactic, 

Decanatele 

Facultăților  

 

3 Cu privire la rezultatele autoevaluării sistemului de 

management financiar şi control (MFC) şi emiterea 

declaraţiei privind buna guvernare pentru anul 2016 

Departamentul 

Audit Intern 

 

 

  

4 

Aprobarea regulamentului tip al laboratoarelor 

științifice  

Departamentul 

Știinţă 

 

5 Darea de seamă a absolvenților postdoctoratului 

Cojocaru Doriana (anesteziologie și terapie 

intensivă) și Cebanu Serghei (igienă).  

Departamentul 

Știinţă, 

Școala Doctorală 

 

6 Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat  în științe medicale 

Departamentul 

Știinţă 

 

 

7 Aprobarea deciziilor Seminarelor Științifice de 

profil privind întărirea temelor, conducătorilor şi 

consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

 Școala Doctorală  

8 Diverse   

       

JOI, 27 APRILIE                 ora 14:30 

1 Atestare şi concurs 

 

Secretarul ştiinţific, 

Comisia de concurs 

 

2 Proiectul Erasmus+ Învățământul bazat pe 

probleme: starea de lucruri și planul de 

implementare în USMF Nicolae Testemițanu 

Prorectorul pentru 

relații 

internaționale 

 

3 Despre instruirea clinică și activitatea curativă a 

clinicilor universitare în anul 2016 

Prorectorul pentru 

activitate clinică 

 

4 Darea de seamă a absolvenților postdoctoratului 

Railean Silvia (stomatologie) și Vetricean Sergiu 

(ORL).  

Departamentul 

Știinţă, 

Școala Doctorală 

 

5  Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea referenţilor 

Departamentul 

Știinţă 
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oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat  în științe  medicale 

 

6 Aprobarea deciziilor Seminarelor Științifice de 

profil privind întărirea temelor, conducătorilor şi 

consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

 Școala Doctorală  

7 Diverse   

           

JOI, 25 MAI                    ora  14:30 

 

1 Atestare şi concurs 

  

Secretarul ştiinţific,  

Comisia de concurs 

 

2 Cu privire la starea sănătății studenților și a 

rezidenților  

Centrul de 

management al 

activității clinice  

 

3 Dezvoltarea cercetării în cadrul parteneriatelor de 

colaborare internaţională a USMF„Nicolae 

Testemiţanu” – situaţia actuală şi de perspectivă. 

Prorectorul pentru 

relații 

internaționale,  

Departamentul 

Știinţă 

 

4 Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat  în științe medicale. 

Departamentul 

Știinţă 

 

 

5 Aprobarea deciziilor Seminarelor Științifice de 

profil privind întărirea temelor, conducătorilor şi 

consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat. 

 

 Școala Doctorală  

6 Diverse   

 

 

JOI, 29 IUNIE         ora  14:30 

 

1 Atestare şi concurs Secretarul ştiinţific 

Comisia de concurs 

 

2 Despre rezultatele examenelor de licență la 

Facultățile de Medicină, Stomatologie, Farmacie și 

Sănătate Publică, a. u. 2016-2017. 

Prorectorul pentru 

asigurarea calităţii şi 

integrării în 

învăţământ, 

Departamentul 

Didactic 
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3  Procesului educațional pentru studenții, originari 

din alte state: actualități și perspective. 

Departamentul 

Didactic, 

Prorectorul pentru 

relații internaționale, 

Decanii Facultăților 

 

4 Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în științe medicale. 

Departamentul 

Știinţă 

 

 

5 Aprobarea Deciziilor Seminarelor Științifice de 

profil privind întărirea temelor, conducătorilor şi 

consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat. 

 Școala Doctorală  

6 Diverse   

                     

JOI, 06 IULIE              ora  14:30 

 

1 Atestare şi concurs. 

 

Secretarul ştiinţific, 

Comisia de concurs 

 

2 Activitatea curativă a clinicilor universitare în anul 

de studii 2016-2017. 

Centrul de 

management al 

activității clinice 

 

3 Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în științe medicale. 

Departamentul 

Știinţă 

 

 

4 Aprobarea Deciziilor Seminarelor Științifice de 

profil privind întărirea temelor, conducătorilor şi 

consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat. 

 Școala Doctorală  

5 Diverse   

                

JOI, 21 SEPTEMBRIE                  ora  14:30 
 

  

1 Atestare şi concurs Secretarul ştiinţific 

Comisia   

 

2 Rezultatele examenelor în sesiunea de vară 

a.u.2016-2017 şi măsurile de îmbunătăţire a 

calităţii şi evaluării a studiilor superioare integrate 

(ciclul I și II). 

Prorectorul pentru 

asigurarea calităţii şi 

integrării în 

învăţământ, 

Departamentul 

Didactic, 

Decanatele 

Facultăților 
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3 Despre pregătirea către conferința științifică anuală 

consacrată Zilelor Universității. 

  

Departamentul 

Știință 

 

4 Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în științe medicale  

Departamentul 

Știinţă 

  

 

5 Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat 

Școala Doctorală  

6 Diverse 
 

  

  

JOI, 26 OCTOMBRIE                ora  14:30 

 

1 Atestare şi concurs. Secretarul ştiinţific, 

Comisia de concurs 

 

2 Activitatea de colaborare internațională și mersul 

realizării prevederilor acordurilor de cooperare 

dintre USMF „Nicolae Testemițanu” și alte instituții 

de învățământ superior medical 

Prorectorul pentru 

relații 

internaționale, 

 

 

3 Despre rezultatele îndeplinirii planului de educație 

profesională a medicilor și farmaciștilor. 

Departamentul 

Educație Medicală 

Continuă 

 

4 Cu privire la implementarea standardelor ISO 

9001/2015 în laboratoarele științifice  

Departamentul 

Știinţă 

Departamentul 

Audit intern 

 

5 Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în științe medicale.  
 

Departamentul 

Știinţă 

 

 

6 Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat. 
 

 Școala Doctorală  

7 Diverse. 
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JOI, 23 NOIEMBRIE                 ora  14:30 

 

1 Atestare şi concurs 

 

Secretarul ştiinţific 

Comisia de concurs 

 

2 Rezultatele admiterii studenților internaționali în a. 

u. 2017-2018. 

 

Prorectorul pentru 

relații 

internaționale, 

Decanatul 

Fac.Medicină nr.2 

 

3 Rezultatele admiterii la studii de rezidențiat în anul 

universitar 2017-2018. 

 

Comisia de 

admitere, 

Decanatul Fac. de 

Rezidențiat și 

Secundariat clinic 

 

4 Rezultatele efectuării auditului intern în cadrul 

sistemului de Management al Calităţii (în baza 

programului de audit intern PRO 8.2.2).  

Departamentul 

Audit Intern 

 

 

5 Raportul de activitate a Școlii doctorale.  

 

Departamentul 

Știinţă, 

Școala Doctorală 

 

 6 Rezultatele auditul extern (în baza prevederilor 

contractuale/program de audit extern) pe marginea 

aplicării cerințelor Sistemului de Management al 

Calității universitar, conform standardului ISO 

9001:2015. 

Departamentul 

Audit Intern 

 

 

7  Darea de seamă a postdoctoranzilor I an de studii 

Raevschi Elena (Medicină socială şi Management), 

Solomon Oleg (stomatologie), Mazur-Nicorici 

Lucia (reumatologie) 

Departamentul 

Știinţă, 

Școala Doctorală 

 

 

8 Cu privire la implementarea modulului Știință în 

SIMU  

Departamentul 

Știinţă 

 

9 Cu privire la lansarea Congresului internațional 

pentru studenți și tinerii medici – MedEspera - 

2018. 

Prorectorul pentru 

educație și 

probleme sociale, 

Departamentul 

Știinţă, 

ASR în Medicină 

 

10 Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în științe medicale. 

Departamentul 

Știinţă 
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11 Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat. 

 Școala Doctorală  

12 Diverse   

 

JOI, 21  DECEMBRIE         ora 14:30 

 

1 Atestare şi concurs. 

 

Secretarul ştiinţific, 

Comisia de concurs 

 

2 Darea de seamă despre activitatea ştiinţifică și 

inovațională a catedrelor şi laboratoarelor ştiinţifice 

ale  USMF „Nicolae Testemiţanu” în anul 2017. 

Departamentul 

Știinţă 

 

 

3 Raportul anual despre activitatea IMSP Clinica 

Universitară de Asistență Medicală Primară a 

USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

Prorector pentru 

activitate clinică 

 

4 Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în științe  medicale. 

Departamentul 

Știinţă 

 

 

5 Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat. 

 Școala Doctorală  

6 Diverse   

 

 

Preşedinte al Consiliului știinţific 

dr. hab. șt. med., prof. univ.        Ion Ababii  

 

Secretar ştiinţific 

dr. în filos..,conf. univ.         Didina Nistreanu 


