
APROBAT 
         

Proces-verbal  nr.1 

             al Consiliul Ştiinţific din 30.01.2014 

 

PLANUL DE ACTIVITATE 
al Consiliului Ştiinţific al Instituției Publice  Universitatea de Stat de Medicină și  

Farmacie  ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova pentru anul  2014 

Nr 

d/r 
Se pune în discuţie Responsabili 

Notă 

despre 

realizare 

1 2 3 4 

 

JOI, 30 IANUARIE                   ora 14:30 

1. Atestare şi concurs 

 

Secretarul 

ştiinţific 

Comisia de 

concurs                        

 

2 Cu privire la activitatea Bibliotecii Științifice 

Medicale și asigurarea procesului de învățământ 

cu literatură metodico-didactică 

Directorul 

Bibliotecii 

 

3 Despre îndeplinirea Planului de acțiuni și  

obiectivelor calității pe anul 2013 pentru 

implementarea Strategiei de dezvoltare a 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în 

perioada 2011-2020 

Secretarul 

ştiinţific 

Secţia Audit intern 

Grupul de lucru  

 

4 Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat  în medicină 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

5 Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil  

privind întărirea temelor, conducătorilor şi 

consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

6 Diverse   

 

JOI, 27 FEBRUARIE                           ora 14:30 
 

1. Atestare şi concurs 

 

Secretarul 

ştiinţific               

Comisia de 

concurs 

 

2 Rezultatele examenelor în sesiunea de iarnă 

a.u.2013-2014 şi măsurile de îmbunătăţire  

a calităţii procesului de instruire şi evaluare la 

ciclul I (studenți autohtoni și internaționali) 

Prorectorul pentru 

asigurarea calităţii 

şi integrării în 

învăţământ, 

Secţia Didactică, 
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Decanatele -

Medicină nr.1 și 

Medicină nr.2 

3. Despre reorganizarea revistei „Anale ştiinţifice 

ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”, acreditarea 

căreia a expirat în anul 2013, în revistă ştiinţifico-

practică periodică a Universităţii (A. Belîi); 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

4. Darea de seamă a postdoctorandului Lucian 

Danilov (Otorinolaringologie). 

 

 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

Secţia Doctorat şi 

Masterat 

 

5. Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat  în medicină 
 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

6. Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat 
 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

7. Diverse   

 

JOI, 27 MARTIE                                 ora 14:30 

 

1. Atestare şi concurs 

  

Secretarul 

ştiinţific Comisia 

de concurs 

 

2.  Despre mersul lucrărilor de implementare a 

SIMU în corespundere cu Strategia de 

informatizare 2012-2015 

Prorectorul 

Tehnologii 

informaționale și 

dezvoltare 

strategică 

 

3.  Despre lucrul cu doctoranzii la Departamentul 

Pediatrie (prof. univ. N. Revenco). 

 

Directorul 

Departamentului 

 

 

4. Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat  în medicină 
 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

5. Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat 
 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

6. Diverse 
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JOI, 24 APRILIE                 ora 14:30 
 

1. Atestare şi concurs 

 

Secretarul 

ştiinţific 

Comisia de 

concurs 

 

2. Cu privire la realizarea instituţională a procesului 

de studii în limba engleză în contextul 

implementării strategiei de dezvoltare a USMF.                                 

Prorector Relații 

internaționale,  

Decanul fac. 

Medicină nr.2 

 

3. Despre activitatea ştiinţifică, financiară şi 

managerială a laboratorului ştiinţific Morfologie 

(conf. univ. V. David). 

Șeful 

Laboratorului 

 

4. Darea de seamă a postdoctorandului Ruslan 

Baltaga (Anesteziologie şi reanimatologie). 

 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

Secţia Doctorat şi 

Masterat 

 

5. Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat  în medicină 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

6. Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat 
 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

7. Diverse   

                     

JOI, 29 MAI                    ora  14:30 

 

1. Atestare şi concurs 

  

Secretarul 

ştiinţific  

Comisia de 

concurs 

 

2. Activitatea Facultății de Educație Continuă în 

Medicină și Farmacie în condiții de autogestiune 

Secția Didactică, 

Decanul FECMF, 

Comisia 

 

3. Dezvoltarea cercetării în cadrul parteneriatelor de 

colaborare internaţională a USMF„Nicolae 

Testemiţanu” – situaţia actuală şi de perspectivă. 

Prorectorul Relații 

internaționale,  

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică,  

Director, 

Departamentul 

Relații externe și 

Integrare 

europeană 
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4. Darea de seamă a postdoctorandului Mihail Borş 

(Anesteziologie şi reanimatologie). 

                                   

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

Secţia Doctorat şi 

Masterat 
 

 

5. Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat  în medicină 
 

 Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

6. Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat 
 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

7. Diverse   

                        

JOI, 26 IUNIE         ora  14:30 
 

1. Atestare şi concurs Secretarul ştiinţific 

Comisia de concurs 

 

2. Despre rezultatele examenelor de stat de absolvire Prorectorul pentru 

asigurarea calităţii şi 

integrării în 

învăţământ, 

Secţia Didactică 
 

 

3. Cu privire la nivelul de instruire și însușire a 

limbii române de către studenții alolingvi 

Secția Pregătire 

universitară 

Catedra Limba 

româna și 

Terminologie 

medicală 

 

4. Despre pregătirea doctoranzilor la catedra 

Ftiziopneumologie (prof. C. Iavorschi).  

 

 

 Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

Secţia Doctorat şi 

Masterat 

 

5. Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în medicină 

 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

 

6. Aprobarea Deciziilor Seminarelor de profil 

privind întărirea temelor, conducătorilor şi 

consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

7. Diverse 
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 JOI, 03 IULIE              ora  14:30 
 

1. Atestare şi concurs 

 

Secretarul ştiinţific 

Comisia de concurs 

 

2.  Despre mersul lucrărilor de implementare a 

SIMU în corespundere cu Strategia de 

informatizare 2012-2015 

Prorectorul 

Tehnologii 

informaționale și 

dezvoltare strategică 

 

3. Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în medicină 

 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

 

4. Aprobarea Deciziilor Seminarelor de profil 

privind întărirea temelor, conducătorilor şi 

consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

5. Diverse 

 

 

  

                   

JOI, 25 SEPTEMBRIE                  ora  14:30 
 

  

1. Atestare şi concurs Secretarul ştiinţific 

Comisia   

 

2. Rezultatele examenelor în sesiunea de vară 

a.u.2013-2014 şi măsurile de îmbunătăţire  

a calităţii procesului de instruire şi evaluare la 

ciclul I (studenți autohtoni și internaționali) 

Prorectorul pentru 

asigurarea calităţii şi 

integrării în 

învăţământ, 

Secţia Didactică, 

Decanatele -

Medicină nr.1 și 

Medicină nr.2 

 

3. Informaţie privind pregătirea către Conferinţa 

ştiinţifică anuală a cadrului profesoral-didactic şi 

tineretului studios al IP USMF „Nicolae 

Testemiţanu” în anul 2014 .  

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

 

4. Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în medicină  

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

5. Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat 
 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

6. Diverse 
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 JOI, 30 OCTOMBRIE                ora  14:30 
 

1. Atestare şi concurs Secretarul ştiinţific 

Comisia de concurs 

 

2.  Despre mersul lucrărilor de implementare a 

SIMU în corespundere cu Strategia de 

informatizare 2012-2015 

Prorectorul 

Tehnologii 

informaționale și 

dezvoltare 

strategică 

 

3. Despre implicarea tineretului studios în 

activitățile sportive și utilizarea eficientă a 

Complexului sportiv universitar 

Prorector Educație 

și probleme sociale 

Președintele ASR 

 

4. Darea de seamă a postdoctorandului Eugen 

Tcaciuc,  specialitatea (Boli interne). 

 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

Secţia Doctorat şi 

Masterat 

 

5. Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în medicină  

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

6. Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

7. Diverse   

 

JOI, 27 NOIEMBRIE                 ora  14:30 
 

1. Atestare şi concurs 

 

Secretarul 

ştiinţific 

Comisia de 

concurs 

 

2. Realizarea componentei practice a curriculei 

universitare „Medicina” pe ani de studii și 

discipline în cadrul CUSIM. 

Decanul 

Fac.Medicină nr.1, 

Directorul CUSIM 

 

 

3. Rezultatele admiterii studenţilor internaţionali în 

anul universitar de studii 2014-2015 

 

Prorectorul Relații 

internaționale, 

Decanul 

Fac.Medicină nr.2 

 

4. Rezultatele admiterii la studii postuniversitare de 

rezidențiat în anul universitar 2014-2015 

 

Comisia de 

admitere 

Decanul Fac. 

Rezidențiat și 

Secundariat clinic  
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5. Informaţie privind evaluarea internă a bazei 

tehnico-materiale a laboratoarelor şi centrelor 

ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” şi 

corespunderea ei Criteriilor de bună practică de 

laborator – GLP. 

Ghenadie 

Curocichin, 

specialist 

coordonator în 

știință 

 

6. Darea de seamă a postdoctorandei Valentina 

Trifan (Stomatologie).  

 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică, 

Secţia Doctorat şi 

Masterat 

 

7. Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în medicină 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

8. Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

9 Diverse   

 

JOI, 18  DECEMBRIE         ora 14:30 
 

1. Atestare şi concurs 

 

Secretarul 

ştiinţific 

Comisia de 

concurs 

 

2. Darea de seamă despre activitatea ştiinţifică a 

catedrelor şi laboratoarelor ştiinţifice ale IP 

USMF „Nicolae Testemiţanu” în anul 2014 

  

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

3. Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de doctor/doctor 

habilitat în medicină 

 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

4. Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil privind 

întărirea temelor, conducătorilor şi consultanţilor 

ştiinţifici la tezele de doctorat 

 

Prorectorul pentru 

activitate 

ştiinţifică 

 

5 Diverse   

 

 

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific 

profesor universitar, dr. hab. în medicină      Ion Ababii  

 

Secretar ştiinţific 

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


