
APROBAT 

        Proces-verbal  nr.1 
             al Consiliul Ştiinţific din 26.01.2015 

 
PLANUL DE ACTIVITATE 

al Consiliului Ştiinţific al   Universității de Stat de Medicină și  Farmacie  ”Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Moldova pentru anul  2015 

Nr 

d/r 
Subiecte puse în discuție Responsabili 

Notă 

despre 
realizare 

1 2 3 4 

 
LUNI, 26 IANUARIE 

                   ora 14:30 

1. Atestare şi concurs 
 

Secretarul 
ştiinţific, 

Comisia de 
concurs                        

 

2 Despre realizarea componentei practice a 

curriculei universitare „Medicina” pe ani de 
studii și discipline în cadrul CUSIM.  

Decanatul 

Facultății 
Medicină nr.1 

 

3 Despre realizarea Planului de acțiuni și 

obiectivelor calității pe anul 2014 pentru 
implementarea Strategiei de dezvoltare a 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova 

în perioada 2011-2020. 

Departamentul 

Audit Intern, 
Grupul de lucru  

 

4 Despre implementarea Regulamentului privind 
organizarea studiilor superioare de doctorat, 

ciclul III (Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 1007  din  10.12.2014). 

Departamentul 
Știinţă, 

Școala Doctorală 

 

5 Despre realizarea Deciziei Consiliului Științific 

nr.1/2 din 30.01.2014 „Cu privire la activitatea 
Bibliotecii Științifice Medicale și asigurarea 

procesului de învățământ  cu literatură 
metodico-didactică”. 

Biblioteca 

Științifică 
Medicală 

 

 

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   



 2  

 

JOI, 26 FEBRUARIE                           ora 14:30 
 

1 Atestare şi concurs 

 

Secretarul 

ştiinţific               
Comisia de 

concurs 

 

2 Despre activitatea Complexului Sportiv 
Universitar. Evoluţia managementului în 

perioada de reformare a serviciului 

Prorectorul pentru 
educație și 

probleme sociale 

 

3 Cu privire la învățământul bazat pe tehnologii 
virtuale la: 

- Catedra de histologie, citologie și embriologie 
- Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie 

clinică 

Șefii catedrelor  

4 Aprobarea planului de acțiuni privind 
implementarea Strategiei de dezvoltare a 

Universității în perioada 2011-2020 pentru anul 
2015. 

 

Departamentul 
Audit Intern 

 

 

5 Aprobarea programului de asigurare și 
îmbunătățire a calității activității de audit intern 

Departamentul 
Audit Intern 

 

 

6 Despre realizarea Deciziei Consiliului Științific 
nr.1/3 din 30.01.2014 „Cu privire la  activitatea 

personalului universitar în proiecte 
internaționale”.  

 

Departamentul  
Relații Externe și 

Integrare 
Europeană 

 

7 Darea de seamă a postdoctorandei Silvia 
Railean (Stomatologie).                                

 Școala Doctorală  

8 Despre aprobarea Regulamentului de admitere a 

cetățenilor străini la studii.  

Prorectorul pentru 

relații 
internaționale, 

Decanatul 
Facultății 

Medicină nr.2 

 

9 Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 
Ştiinţifice Specializate şi confirmarea 

referenţilor oficiali pentru susţinerea tezelor de 
doctor/doctor habilitat  în științe medicale 
 

Departamentul 
Știinţă 

 

 

10 Aprobarea deciziilor Seminarelor Științifice de 
profil privind întărirea temelor, conducătorilor 

şi consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 
 

 Școala Doctorală  

11 Diverse   
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JOI, 19 MARTIE                                 ora 14-30 
 

1 Atestare şi concurs 

  

Secretarul 

ştiinţific Comisia 
de concurs 
 

 

2 Rezultatele examenelor în sesiunea de iarnă a.u.  

2014-2015 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, 

Departamentul 
Didactic, 

Decanatele Fac. -
Medicină nr.1, 

Medicină nr.2, 
Stomatologie, 

Farmacie 
 

 

3  Despre lucrul cu doctoranzii/postdoctoranzii la 

Catedra de ortopedie și traumatologie (prof. 
univ. N. Caproș) 

 

Departamentul 

Știinţă, 
Școala Doctorală 

 

4 Despre mersul realizării Deciziei Consiliului 
Științific nr.7/3 din 20.11.2014  „Cu privire la 

rezultatele admiterii la studii a candidaților 
internaționali în  anul universitar 2014-2015” 

 

Prorectorul pentru 
relații 

internaționale, 
Decanatul 

Facultății de 
Medicină nr.2  
 

 

5 Aprobarea componenţei nominale a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate şi confirmarea 
referenţilor oficiali pentru susţinerea tezelor de 

doctor/doctor habilitat  în științe medicale 
 

Departamentul 

Știinţă 
 

 

6 Aprobarea deciziilor Seminarelor Științifice de 

profil privind întărirea temelor, conducătorilor 
şi consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

 

 Școala Doctorală  

7 Diverse 
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JOI, 30 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 ”Nicolae Testemițanu”.                                 

Prorectorul pentru 

relații 
internaționale,  

Decanatul Fac. 
Medicină nr. 2  

 

 

3 Cu privire la realizarea învățământului bazat pe 
tehnologii virtuale la Catedra de anatomie a 

omului. 

Departamentul 
Didactic 

Catedra 
 

 

4 Despre lucrul cu doctoranzii la specialitatea 

Medicina socială şi management sanitar (prof. 
univ. O. Lozan, D. Tintiuc).  

Departamentul 

Știinţă, 
Școala Doctorală 

 

 

5  Despre realizarea proiectului de dezvoltare a 
infrastructurii USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

Tranşa 5, 6, 7 apartamente pentru colaboratori 

Prorectorul pentru 
educație și 

probleme sociale, 
Președintele 

Sindicatului 
angajaților  
 

 

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 
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JOI, 28 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 

Departamentul 
Didactic, 

Decanatul 
FECMF, 
Comisia 

 

3 Cu privire la realizarea învățământului bazat pe 
tehnologii virtuale la Catedra de anatomie 
topografică și chirurgie operatorie 

Departamentul 
Didactic, 
Catedra de 

anatomie 
topografică și 

chirurgie 
operatorie 

 

4 Despre gradul de implementare a Modulului 

Didactic al SIMU în corespundere cu Strategia 
de informatizare a Universităţii în perioada 

2012-2015   

Prorectorul pentru 

tehnologii 
informaționale și 

dezvoltare 
strategică 

 

5 Despre realizarea proiectului de dezvoltare a 

infrastructurii USMF „Nicolae  Testemiţanu” şi 
desfăşurarea lucrărilor  pentru inaugurarea  

Aleei savanţilor şi medicilor iluştri 

Prorectorul pentru 

educație și 
probleme sociale 

 

6 Dezvoltarea cercetării în cadrul parteneriatelor 
de colaborare internaţională a USMF„Nicolae 

Testemiţanu” - situaţia actuală şi de perspectivă. 

Prorectorul pentru 
relații 

internaționale,  
Departamentul 

Știinţă, 
Departamentul 

Relații Externe și 
Integrare 

Europeană 

 

7  Darea de seamă a postdoctorandului Ovidiu 
Tafuni  (specialitatea 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  Școala Doctorală  
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profil privind întărirea temelor, conducătorilor 

şi consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 
 

10 Diverse   

 

JOI, 25 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, 

Departamentul 
Didactic 
 

 

3 Cu privire la realizarea învățământului bazat pe 
tehnologii virtuale la Catedra de  farmacologie 

și farmacologie clinică  

Departamentul 
Didactic, 

Catedra 
 

 

4 Cu privire la realizarea deciziei CȘ nr.4/2 din 
27.05.2014 despre nivelul de instruire și însușire 

a limbii române de către studenții alolingvi 

Centrul de instruire 
preuniversitară,  

Catedra de limba 
româna și 

terminologie 
medicală 

 

 

5 Despre crearea Şcolii Doctorale şi 
implementarea Regulamentului privind studiile 

în doctorat, ciclul III  

Departamentul 
Știinţă, 

Școala Doctorală 
 

 

6 Despre elaborarea Manualului Calităţii în 

cercetare  

Departamentul 

Știinţă, 
Școala Doctorală 
 

 

7 Despre pregătirea doctoranzilor la Catedra de 
neurochirurgie (prof. univ. Gr. Zapuhlîh) 

 

Departamentul 
Știinţă, 

Școala Doctorală 

 

8 Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 
Ştiinţific Specializat 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  
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10 Diverse 
 

  

                     
 

 
 

JOI, 02 IULIE              ora  14:30 
 

1 Atestare şi concurs 
 

Secretarul ştiinţific, 
Comisia de concurs 

 

 Activitatea curativă a clinicilor universitare în 
anul de studii 2014-2015 

Centrul de 
management al 
activității clinice 

 

2 Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 
Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 

oficiali pentru susţinerea tezelor de 
doctor/doctor habilitat în științe medicale 

Departamentul 
Știinţă 

 

 

3 Aprobarea Deciziilor Seminarelor Științifice de 

profil privind întărirea temelor, conducătorilor 
şi consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

 Școala Doctorală  

4 Diverse   

                  JOI, 24 SEPTEMBRIE                  ora  14:30 
  

1 Atestare şi concurs Secretarul ştiinţific, 

Comisia   

 

2 Rezultatele examenelor în sesiunea de vară a.u.  
2014-2015 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, 

Departamentul 
Didactic, 
Decanatele Fac.-

Medicină nr.1 și 
Medicină nr.2 

 

3 Despre implementarea modulului de instruire 
(Bunele practici de laborator, clinici) pentru 
doctoranzi și cercetători.  

Departamentul 
Relații Externe și 
Integrare Europeană 

 

4 Informaţie privind pregătirea activităților 
dedicate jubileului de 70 de ani de la fondarea 

USMF „Nicolae Testemiţanu” 

Departamentul 
Știinţă, 

Președinții 
comisiilor 

 

5 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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6 Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil 

privind întărirea temelor, conducătorilor şi 
consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

 Școala Doctorală  

7 Diverse   

  
JOI, 29 OCTOMBRIE                ora  14:30 

 

1 Atestare şi concurs Secretarul 
ştiinţific, 

Comisia de 
concurs 

 

2 Rezultatele cazării studenților în căminele 

studențești pe anul de studii 2015-2016 

Prorectorul pentru 

educație și 
probleme sociale, 

Președintele ASR 

 

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 de profil 

privind întărirea temelor, conducătorilor şi 
consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

 Școala Doctorală  

5 Diverse   

 

JOI, 26 NOIEMBRIE                 ora  14:30 
 

1 Atestare şi concurs 

 

Secretarul 

ştiinţific 
Comisia de 

concurs 
 

 

2 Despre îndeplinirea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de Informatizare a 
Universităţii în perioada 2012-2015 

Prorectorul pentru 

tehnologii 
informaționale și 

dezvoltare 
strategică 

 

3 Rezultatele admiterii studenţilor internaţionali 

în anul universitar de studii 2015-2016 
 

Prorectorul pentru 

relații 
internaționale, 

Decanatul Fac. 
Medicină nr.2 

 

4 Rezultatele admiterii la studii postuniversitare 

de rezidențiat în anul universitar 2015-2016 
 

Comisia de 

admitere, 
Decanatul Fac. 

Rezidențiat și 
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Secundariat clinic 

  

5 Darea de seamă a postdoctorandului Alexandru 
Ferdohleb (Chirurgie).  

 

Departamentul 
Știinţă 

Școala Doctorală 
 

 

6 Aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Ştiinţific Specializat şi confirmarea referenţilor 
oficiali pentru susţinerea tezelor de 

doctor/doctor habilitat în științe medicale 
 

Departamentul 

Știinţă 
 

 

7 Aprobarea deciziilor Seminarelor de profil 

privind întărirea temelor, conducătorilor şi 
consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat 

 

 Școala Doctorală  

8 Diverse   

 
 

JOI, 17  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  USMF 

„Nicolae Testemiţanu” în anul 2015 

Departamentul 
Știinţă 

 

 

3 Darea de seamă a postdoctorandului Sergiu 
Vetricean  (Otorinolaringologie)  

 Școala Doctorală 
  

 

 

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   

 

 


