
                                                                           
 APROBAT

     Proces-verbal  nr.1
               al Consiliul Ştiinţific

                      din 31.01.2013

PLANUL DE ACTIVITATE
al Consiliului Ştiinţific al Universității de Stat de Medicină și Farmacie

 ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova pentru anul  2013



Nr
d/r Se pune în discuţie Responsabili

Notă 
despre 

realizare

1 2 3 4

JOI, 31 IANUARIE                   ora 14-30

1. Atestare şi concurs Secretarul 
ştiinţific
Comisia de 
concurs                 

2. Rezultatele stagiului clinic al studenţilor la fac. 
Stomatologie și Farmacie

Decanii 
facultăților 

3. Despre  îndeplinirea  Planului  de  acțiuni  și 
obiectivelor  calității  pe  anul  2012  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.  Darea  de  seamă  a  postdoctorandei  Aurelia 
Spinei, specialitatea Stomatologie

Prorectorul pentru 
activitate 
ştiinţifică
Secţia Doctorat şi 
Masterat

5 Informația  experților  Oleg  Cazacu  și  Andrei 
Isac despre realizarea Planului de dezvoltare a 
infrastructurii  Universității   executat  de  către 
Compania  SRL  „Dansicons”  la  Complexul 
multifuncțional  din strada Nicolae Testemițanu, 
27, mun. Chișinău 

Serviciul
Administrarea 
patrimoniului

6. Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 
Ştiinţifice  Specializate  şi  confirmarea 
referenţilor oficiali pentru susţinerea tezelor de 
doctor/doctor habilitat  în medicină

Prorectorul pentru 
activitate 
ştiinţifică

7. Aprobarea  deciziilor  Seminarelor  de  profil 
privind  întărirea  temelor,  conducătorilor  şi 
consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat

Prorectorul pentru 
activitate 
ştiinţifică

8. Diverse

JOI, 21 FEBRUARIE                           ora 14-30

1. Atestare şi concurs Secretarul 
ştiinţific               
Comisia de 
concurs
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2. Rezultatele  examenelor  în  sesiunea  de  iarnă 
a.u.2012-2013 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. Informație despre realizarea stagiilor de 
specializare în cadrul proiectului FOSFOM și 
centrelor universitare din Belgia

Departamentul 
Relații externe și 
Integrare 
europeană

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, 21 MARTIE                                 ora 14-30

1. Atestare şi concurs
 

Secretarul 
ştiinţific Comisia 
de concurs

2. Rezultatele  sesiunii  de  iarnă  și  măsurile  de 
sporire  a  disciplinei  și  calității  procesului  de 
învățământ la facultatea Medicină nr.2

Prorectorul pentru 
asigurarea 
calităţii şi 
integrării în 
învăţământ,
Secţia Didactică,
Decanatul 
Medicină nr.2

3. Cu privire la pregătirea catedrelor clinice pentru 
realizarea  procesului  de  instruire,  evaluare  a 
cunoştinţelor  şi  abilităţilor  practice  în  cadrul 
Centrului  universitar  de  simulare  în 
învăţământul medical

Secţia 
organizarea 
lucrului curativ, 
Secţia Didactică
Comisia

4.  Despre lucrul cu doctoranzii  la catedrele: 
-  Obstetrică şi ginecologie, fac. Medicină nr.1 
- Obstetrică şi ginecologie, FECMF

Șefii catedrelor

5. Despre  activitatea  științifică,  financiară  și 
managerială a laboratorului științific Genetică

Șeful 
laboratorului
Comisia
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 6. Informația  experților  Oleg  Cazacu  și  Andrei 
Isac despre realizarea Planului de dezvoltare a 
infrastructurii  Universității   executat  de  către 
Compania  SRL  „Dansicons”  la  Complexul 
multifuncțional  din strada Nicolae Testemițanu, 
27, mun. Chișinău 

Serviciul
Administrarea 
patrimoniului

7. Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 
Ştiinţifice  Specializate  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, 25 APRILIE                 ora 14-30

1. Atestare şi concurs Secretarul 
ştiinţific
Comisia de 
concurs

2. Evaluarea activității facultăţii  Farmacie Decanatul 
Comisia

3.  Despre activitatea Campusului studențesc al 
Universității și modalitatea de cazare a 
studenţilor și rezidenților pe anul de studii 2013-
2014

Prorectorul 
Educaţie şi 
Probleme sociale,
Preşedintele 
Asociaţiei 
studenţilor şi 
rezidenţilor

4. Despre  lucrul  cu  doctoranzii   la  cursul 
Reabilitare medicală, medicina fizică şi terapie 
manuală

Șeful cursului

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, 23 MAI                    ora  14-30
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1. Atestare şi concurs
 

Secretarul 
ştiinţific 
Comisia de 
concurs

2. Cu  privire  la  activitatea   de  implementare  a 
proiectelor  şi  programelor  internaţionale  şi 
impactul lor asupra dezvoltării bazei materiale, 
mobilităţii  academice,  formării  cadrelor 
didactice şi ştiinţifice

Departamentul 
Relații Externe și 
Integrare 
Europeană,
Comisia

3. Starea  sănătăţii  studenţilor  şi  rezidenţilor, 
evidenţa,  acordarea  asistenţei  medicale  şi 
asigurarea   cu  poliţa   de  asistenţă  medicală 
obligatorie                                  

Secţia 
organizarea 
lucrului curativ, 
Comisia

4. Realizarea  Planului  de  acțiuni  al  USMF 
„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova 
pentru  îndeplinirea  recomandărilor  Comisiei 
de acreditare a organizațiilor din sfera științei și 
inovării a CNAA (2011)

Prorectorul
pentru activitate 
ştiinţifică

5. Despre  activitatea  științifică,  financiară  și 
managerială a Centrului științific de cultivare a 
plantelor medicinale

Decanatul 
Farmacie
Comisia

6. Informație  despre  gradul  de  implementare  a 
prevederilor Strategiei de informatizare a USMF 
„Nicolae Testemițanu” în perioada 2012-2015

Serviciul 
Tehnologii 
informaționale

7. Informația  experților  Oleg  Cazacu  și  Andrei 
Isac despre realizarea Planului de dezvoltare a 
infrastructurii  Universității   executat  de  către 
Compania  SRL  „Dansicons”  la  Complexul 
multifuncțional  din strada Nicolae Testemițanu, 
27, mun. Chișinău 

Serviciul
Administrarea 
patrimoniului

 8. Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 
Ştiinţifice  Specializate  şi  confirmarea 
referenţilor oficiali pentru susţinerea tezelor de 
doctor/doctor habilitat  în medicină

 Prorectorul 
pentru activitate 
ştiinţifică

9. Aprobarea  deciziilor  Seminarelor  de  profil 
privind  întărirea  temelor,  conducătorilor  şi 
consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat

Prorectorul pentru 
activitate 
ştiinţifică

10. Diverse
                               

JOI, 20 IUNIE         ora  14-30

1. Atestare şi concurs Secretarul ştiinţific
Comisia de concurs
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2. Cu  privire  la  impactul  deciziilor  de 
perfecţionare  a  instruirii   studenţilor 
internaţionali  în  mediul  englez  asupra 
condiţiilor  şi  calităţii  procesului  didactic

- Mai/Iuni                     

Decanul fac.
Medicină nr.2
Comisia

3. Despre  rezultatele  examenelor  de  stat  de 
absolvire

Prorectorul pentru 
asigurarea calităţii şi 
integrării în 
învăţământ,
Secţia Didactică

4.  Informația  experților  Oleg  Cazacu  și  Andrei 
Isac despre realizarea Planului de dezvoltare a 
infrastructurii  Universității   executat  de  către 
Compania  SRL  „Dansicons”  la  Complexul 
multifuncțional  din strada Nicolae Testemițanu, 
27, mun. Chișinău

Serviciul 
Administrarea 
patrimoniului

5. Informație despre reparații capitale și curente a 
edificiilor și spațiilor universitare

Serviciul 
Administrarea 
patrimoniului

6. Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 
Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 
oficiali  pentru  susţinerea  tezelor  de 
doctor/doctor habilitat în medicină

Prorectorul pentru 
activitate ştiinţifică

7. Aprobarea  Deciziilor  Seminarelor  de  profil 
privind  întărirea  temelor,  conducătorilor  şi 
consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat

Prorectorul pentru 
activitate ştiinţifică

8. Diverse

                     
 JOI, 04 IULIE              ora  14-30

1. Atestare şi concurs Secretarul ştiinţific
Comisia de concurs

2. Cu  privire  la  realizarea  acordurilor  de 
colaborare  cu  Universitățile  din  România  și 
Ucraina

Departamentul 
Relații externe și 
Integrare europeană

3. Despre  pregătirea  doctoranzilor  la  catedrele 
Neurologie şi Neurochirurgie

Șefii catedrelor

4. Despre  activitatea  secției  Alimentare  a 
Universității  și  măsurile  de  îmbunătățire  a 
alimentației  tineretului  studios  și  personalului 
universitar

Prorectorul Educație 
și Probleme sociale
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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, 26 SEPTEMBRIE                  ora  14-30
 

1. Atestare şi concurs Secretarul ştiinţific
Comisia  

2. Funcţionarea bazelor clinice universitare şi căile 
de perfecţionare a instruirii clinice 
postuniversitare
                                                                       
                                                       

Secţia organizarea 
lucrului curativ,
Decanatele -
Rezidențiat și 
Secundariat clinic,
FECMF, 
Comisia

3. Cu privire la perfecționarea profesională și 
pedagogică a cadrelor didactico-științifice în 
țară și peste hotare

Prorectorul pentru 
asigurarea calităţii şi 
integrării în 
învăţământ,
Secţia Didactică

4. Informația despre stagiile clinice ale studenților 
din  grupele  francofone  în  instituțiile  medicale 
din Franța și Belgia

 Secția Relații 
externe

5. Informația  experților  Oleg  Cazacu  și  Andrei 
Isac despre realizarea Planului de dezvoltare a 
infrastructurii  Universității   executat  de  către 
Compania  SRL  „Dansicons”  la  Complexul 
multifuncțional  din strada Nicolae Testemițanu, 
27, mun. Chișinău 

Serviciul 
Administrarea 
patrimoniului

6. Despre mersul lucrărilor de construcție a Aleei 
Savanților medici-iluștri ai neamului.

Serviciul 
Administrarea 
patrimoniului

7. Pregătirea către Conferinţa ştiinţifică anuală  a 
colaboratorilor şi studenţilor USMF „Nicolae 
Testemiţanu” în anul 2013

Prorectorul pentru 
activitate ştiinţifică

8. Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 
Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 
oficiali pentru susţinerea tezelor de 
doctor/doctor habilitat în medicină 

Prorectorul pentru 
activitate ştiinţifică

7



9. Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil 
privind întărirea temelor, conducătorilor şi 
consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat

Prorectorul pentru 
activitate ştiinţifică

10. Diverse

 JOI, 24 OCTOMBRIE                ora  14-30

1. Atestare şi concurs Secretarul 
ştiinţific
Comisia de 
concurs

2. Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a 
activităţii Departamentului  Relaţii externe şi 
Integrare  europeană

Directorul 
Departamentului

3. Darea  de  seamă  a  postdoctorandului  Dumitru 
Hîţu, specialitatea Stomatologie

Prorectorul pentru 
activitate 
ştiinţifică
Secţia Doctorat şi 
Masterat

4. Rezultatele  cazării  studenţilor  în  căminele 
Universităţii pe anul de studii 2013-2014

Prorectorul 
Educaţie şi 
Probleme sociale,
Preşedintele 
Asociaţiei 
studenţilor şi 
rezidenţilor

5. Cu privire la lucrările de construcție a Muzeului 
Universității

Serviciul 
Administrarea 
patrimoniului

6. Despre  implicarea  tineretului  studios  în 
activitățile  sportive  și  utilizarea  eficientă  a 
Complexului sportiv și altor spații predestinate 
educației fizice și sportului

Prorectorul  
Educație și 
Probleme sociale,
Catedra Educație 
fizică

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
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9. Diverse

JOI, 28 NOIEMBRIE                 ora  14-30

1. Atestare şi concurs Secretarul 
ştiinţific
Comisia de 
concurs

2.  Evaluarea activității Departamentului Pediatrie Directorul 
Departamentului
Comisia

3. Activitatea  Asociației  Studenților  și 
Rezidenților  Universității  în  condițiile 
autonomiei universitare

Președintele
Asociației 
Studenților și 
Rezidenților

4. Rezultatele  înmatriculării  cetăţenilor  străini  în 
anul universitar 2013-2014

Decanul 
Fac.Medicină nr.2

5.  Darea  de  seamă  a  postdoctorandului  Oleg 
Galbur,  specialitatea  Medicina  socială  şi 
Management

Prorectorul pentru 
activitate 
ştiinţifică
Secţia Doctorat şi 
Masterat

6. Informația  experților  Oleg  Cazacu  și  Andrei 
Isac despre realizarea Planului de dezvoltare a 
infrastructurii  Universității   executat  de  către 
Compania  SRL  „Dansicons”  la  Complexul 
multifuncțional  din strada Nicolae Testemițanu, 
27, mun. Chișinău 

 Serviciul 
Administrarea 
patrimoniului

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
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