1

Notă informativă
privind implementarea planului de acţiuni a Strategiei resurselor umane a cercetătorului
Strategia Resurselor Umane pentru Cercetători ai USMF “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova a fost aprobată la şedinţa Senatului din
09.10.2015 proces verbal nr.6/2, înglobând Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.
De menţionat că, în data de 7 aprilie 2014, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a aderat la Carta Europeană a
Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, fiind a patra instituţie din domeniul cercetării şi inovării din Republica
Moldova.
USMF „Nicolae Testemiţanu” face parte din reţeaua EURAXESS - Cercetători în Mişcare - care este o iniţiativă unică, lansată de Comisia
Europeană (Uniunea Europeană) pentru a promova cariere de cercetare şi de a facilita mobilitatea cercetătorilor din întreaga Europă.
HRS4R impune următoarele 5 etape

1. Analiza internă de evaluare a normelor şi practicilor USMF „Nicolae Testemiţanu” în raport cu principiile C & C;
2. Publicarea pe site-ul Universităţii a rezultatelor analizei interne şi a planului de acţiuni pentru punerea în aplicare a principiilor C & C;
3. Confirmarea de către Comisia Europeană;
4. Punerea în aplicare a Strategiei de resurse umane pentru cercetători şi de autoevaluare internă (prin existenţă de mecanisme de asigurare a
calităţii);

5. Evaluarea externă cel puţin o dată la 4 ani.
Evaluarea acţiunilor stabilite în planul de acţiuni este redată în tabel:

2

Planul de acţiuni
de implementare a Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători în perioada anilor 2015-2018
Principiile
/obiective
specifice
I. Aspecte
etice şi
profesionale
(1-7)

Acţiunile ce urmează a fi
implementate

Responsabil/execut
ant

Termen
limită

1.1
Revizuirea
şi
ajustarea Codului Moral şi
Regulamentul Comitetului
de Etică cu referinţă la
reglementările internaţionale
(deontologia profesională,
management etc.)

• Prorectorii
• Comitetul
de
Etică a Cercetării
• Comitetul
de
Etică al USMF
• Departamentul
Juridic
• DepartamentulŞt
iinţă
• Departamentul
Resurse Umane
• Departamentul
Juridic

trimestrul I,
2016

trimestrul
IV, 2015

 Contractele
individuale de muncă
modificate

• Departamentul
Tehnologia
Informaţiei şi
Comunicaţiilor

Trimestrul
II, 2016

 Sistemul
plagiat instalat

1.2 Revizuirea
şi
ajustarea
contractelor
individuale de muncă ale
cercetătorilor ţinând cont de
specificul activităţii.
1.3 Instalarea sistemului
antiplagiat cu acces deschis
pentru cercetători în vederea
verificării
lucrărilor
ştiinţifice

Indicatori de
monitorizare

Comentarii, acţiunile realizare.

 Codului Moral
 Regulamentul
Comitetului de Etică a
Cercetării modificat şi
aprobat

anti-

Codul de etică şi deontologie profesională a
personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic,
decizia CC al ANACEC din 18.12.2018 nr 7.
Este în procesul de lucru.
Statutul Comitetului de Etică al universităţii se
ajustează la reglementările internaţionale.
Planificat să fie înaintat spre aprobare la Senatul
din aprilie 2019.
Au fost ajustate contractele universitare a cadrelor
didactice şi ştiinţifico-didactice în anul 2018.
Realizat 100%
În data de 25 martie 2015, la şedinţa Senatului a
fost aprobat Regulamentul cu privire la
prevenirea plagiatului academic în cadrul
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” (plasat pe pagina web).
Regulamentul este elaborat pentru asigurarea
protecţiei proprietăţii intelectuale, respectarea
dreptului de autor, protejarea lucrărilor (operelor)
literare şi a celor ştiinţifice, a rezultatelor
cercetării ştiinţifice şi inovării. Totodată, sunt
explicate tipurile de plagiat şi cum este utilizat
programul antiplagiat.
Astfel, fiecare membru al comunităţii universitare
- student, rezident, masterand, doctorand, cadru
administrativ, didactic sau ştiinţific trebuie să
respecte drepturile de proprietate intelectuală şi
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principiile de bună practică.
Realizat
1.4 Elaborarea Ghidului
de bună practică în cercetare
(GLP/GCP)
a
USMF
“Nicolae Testemiţanu” şi
înaintarea spre aprobare la
Consiliul ştiinţific
Repartizarea
ghidului
părţilor
interesate
prin
Registrul de distribuire a
documentelor RDD 4.2.3

1.5 Familiarizarea
periodică (cel puţin o dată în
trimestru) a cercetătorilor cu
prevederile documentaţiei
interne
prin
plasarea
acesteia pe site-ul USMF, în
SIMU, şedinţe de informare
etc.
1.6 Identificarea
şi
numirea persoanei care va
oferi
consultanţă
cercetătorilor
privind
managementul
datelor
(inclusiv
cu
caracter
personal)
1.7 Organizarea
cursurilor
de
instruire
continuă, atelierelor de
lucru, meselor rotunde cu
tema ”Protecţia dreptului


Ghidul de bună
practică în cercetare
elaborat
 Ghidul de bună
practică în cercetare
aprobat
 RDD 4.2.3

Sunt aplicate şi implementate cerinţele
standardului ISO 17025:2006 în baza cărui
elaborat Manualul Calităţii de Cercetare, aprobat
la 18.12.2015 şi plasat în SIMU.
Se lucrează în baza procedurilor operaţionale
aprobate la diferite etape şi utilizate.
Laboratoarele de: Biochimie, Centrul Ştiinţific în
Domeniul Medicamentului, Genetică, Inginerie
tisulară şi culturi celulare, au descris procedurile
generale, de prelevare, transport şi stocare a
materialelor biologice etc.

• Prorector pentru
activitatea
ştiinţifică
• Departamentul
Ştiinţă
• Departamentul
Resurse
Umane
• Departamentul
Juridic
• Consiliul
ştiinţific
• Departamentul
Comunicare şi
Relaţii Publice
• Departamentul
Ştiinţă
• Şcoala doctorală

trimestrul I,
2016

continuu


Documente
plasate pe site-ul
USMF, în SIMU,
 Şedinţe de
informare
documentate prin
procese verbale

• Departamentul
Resurse Umane
• Departamentul
Juridic

trimestrul
III, 2015

 Persoană numită
în funcţie

La moment acordă consultaţie dl prof. Gh.
Curocichin, ulterior se preconizează a fi numită
dna E.Groza (în proces de instruire).

• Departamentul
Ştiinţă Şcoala
doctorală

pe parcursul
anului 2016
(trimestrul II
–III)

 Cel
puţin
cursuri realizate,
 Certificate
instruire eliberate

1.
Periodic din 2017 (la început de an) în
legătură cu introducerea disciplinei PI în planul
de studii universitare, pentru doctoranzii anului I
de studii se organizează prelegeri în domeniul PI.

SOP-urile sunt în proces de realizare/aprobare
Informarea
cercetătorilor
pe
marginea
documentelor noi sau actualizate/ajustate are loc
prin intermediul e-mail instituţional, pagini web
sau intranet SIMU.
Examinarea documentelor în cadrul şedinţelor se
documentează prin procesele verbale.
Se realizează periodic
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de

4
proprietăţii
intelectuale”
(invitarea
experţilor
AGEPI),
”Managementul
proiectelor.
Aspectele
Economico Financiare în Cercetare” etc.

Totodată sunt invitaţi şi toţi doritorii (cercetatori
conferenţiari, lectori universitari).
În anul 2017 cursurile au avut loc pe data de 02 şi
03 februarie; în anul 2018 pe data de 27 şi 28
februarie. (participanții din partea universității
au primit certificate de participare).
2. Pe data de 22.03.2017, reprezentanţii USMF
au participat la conferinţa de lansare a Unui
proiect european de asistenţă tehnică cu
genericul: “Suport pentru asigurarea respectării
drepturilor
de
proprietate
intelectuală
Organizator – AGEPI. (Din partea USMF
„Nicolae Testemițanu“ au fost 2 persoane și au
primit certificate de participare).
3. Pe data de 19.06.2018, AGEPI a organizat un
atelier de lucru cu genericul: Limitele şi
restricţiile în fabricarea produselor farmaceutice
ce ţin de PI”. (Participanţi din au primit
certificate).

Diseminarea şi (8) Participarea în cadrul
evenimentelor organizate de
aplicarea

• Departamentul
Ştiinţă Şcoala

2015-2019
la momentul


Cel puţin câte 1
eveniment
anual

4. Pe data de 12.10. 2018 a fost organizat de
AGEPI în cooperare cu Proiectul Uniunii
Europene Seminar de asistenţă tehnică „Suport
pentru asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.
Tematica: „Comercializarea obiectelor
de proprietate intelectuală la universităţile şi
instituţiile de cercetare din Uniunea Europeană şi
Republica Moldova“ (Participanţii au primit
certificate de participare)
1.
Seminar
de
instruire
cu
genericul „Protectia
si
valorificarea
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rezultatelor
(8),
angajamentul
public (9)

Agenţia de Inovare şi
Transfer Tehnologic (AITT).
(9) Desfăşurarea companiilor
de popularizare a societăţii
civile cu rezultatele ştiinţifice
obţinute / realizate (Ziua
uşilor deschise, Research
night etc.)
Stimularea
participării
cercetătorilor la emisiuni
radio, TV.

doctorală

organizării

popularizat

proprietătii
intelectuale
în
Republica
Moldova”. Organizat de către AGEPI, 19 mai
2015, Sala de conferinţe a AGEPI. (2
participanţi – din partea uiversității).
2.Colaboratorii Universităţii au participat la
Concursul „Topul inovaţiilor”, ed. a VI-a,
organizat de către AITT în luna decembrie 2016,
unde s-a stabilit topul celor mai valoroase
invenţii ale anului 2016. Colaboratorii
Universităţii au obţinut 4 locuri în domeniu (cu
locul I – prof. Ion Mereuţă, USFM “Nicolae
Testemiţanu” în colaborare cu Institutul
Oncologic; locul II – “Metodă de tratament al
obstrucţiei intravezicale cauzate de hiperplazia
benignă de prostată“, conf. univ. Vitalie
Ghicavîi, catedra de urologie şi nefrologie
chirurgicală) şi 2 Diplome de Excelenţă
(“Metodă de profilaxie a apariţiei reflexelor
patologice în manipulările operatorii“, conf. univ.
Ianoş Coreţchi, Catedra de farmacologie şi
farmacologie
clinică;
şi
“Metodă
de
decelularizare a ficatului“, echipa Laboratorului
de inginerie tisulară şi culturi celulare, cond. conf. V. Nacu).
3. Anual universitatea participă la Conferinţa
Internaţională
Specializată
MoldMedizin
&MoldDent în luna septembrie cu realizările
ştiinţifice obţinute pe parcursul anului
universitar. (8-11 septembrie 2015; 7-10
septembrie 2016; 13-16 septembrie 2017; 1214.09.2018 - Certificat de participare).
4. Universitatea a participat la „Noaptea
cercetătorilor europeni”, AŞM. ed. a II-a, 25
septembrie 2015 şi 23 septembrie 2016;
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5. USMF Nicolae Testemițanu a participat cu
realizările ştiinţifice obţinute pe parcursul anilor
2014-2016 la complexul etno-cultural Vatra de
Ziua AȘM, 12 iunie 2016.
6. Pe data de 10 noiembrie 2018 de „Ziua
Internațională a Ştiinţei”, eveniment organizat
de către MECC la Muzeul de Istorie (promovarea
științei);

II. Recrutarea
(10-21)

(10)
Elaborarea
Regulamentului
de
organizare a concursului
pentru suplinirea posturilor
vacante
de
cercetători
ştiinţifici din cadrul IP
USMF
“Nicolae
Testemiţanu”, cu cerinţe
clare privind recrutarea
cercetătorilor, criterii de
selecţie,
recunoaşterea
calificărilor,
mobilitatea,
anunţ
posturi
vacante,

• Departamentul
Ştiinţă
• Departamentul
Resurse
Umane
• Departamentul
Juridic

trimestrul I,
2016


Regulament
elaborat şi aprobat

7.Tradiţional în fiecare an cercetătorii
universităţii participă la Concursul Republican
„Cel mai bun raţionalizator al anului din
Republica Moldova” şi „Cel mai bun tânăr
raţionalizator al anului”, rezultatele sunt anunţate
de Ziua Inventatorilor şi Raţionalizatorilor
(ultima sâmbătă a lunii iunie).
La data de 04 iulie 2017 a fost organizată
Masa rotudă consacrată Zilei Inventatorului şi
Raţionalizatorului, în incinta Spitalului Clinic
Republican, Biblioteca Ştiinţifică Medicală, et. 3,
Centrul de informare INFOMEDICA nr. 3.
Hotărâre
de
Guvern
pentru
aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de ocupare a
posturilor didactice în instituţiile de învăţământ
superior nr. 854 din 21.09.2010
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procedura
de
selecţie,
standarde de activitate a
comisiei de Selecţie în baza
principiilor
Cartei
Universitare şi Codului de
Etică.
Ajustarea/perfecţionarea
criteriilor de evaluare a
meritelor
cercetătorilor
ştiinţifici şi a criteriilor clare
de promovare în funcţie din
cadrul USMF “Nicolae
Testemiţanu”
(21)
Elaborarea
Regulamentului
de
organizare a studiilor de
postdoctorat
în
cadrul
USMF
“Nicolae
Testemiţanu”

în proiect

trimestrul III,
2016

• Prorector pentru
activitatea
ştiinţifică
• Şcoala doctorală

trimestrul I,
2016

Informarea
candidaţilor
privind procesul de selecţie
în cadrul USMF “Nicolae
Testemiţanu” cu plasarea
informaţiei relevante pe siteul instituţiei.
Integrarea
cercetătorilor
angajaţi noi sau / şi care se
întorc în cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”

• Comisia de
selecţie
• Departamentul
Resurse Umane
• Departamentul
Juridic
• Punct local de
contact
EURAXESS

2015-2019,
la
momentul
desfăşurări
i

Plasarea cererilor-tip de
angajare pentru cercetători
pe site-ul EURAXESS şi

• Departamentul
Ştiinţă
• Departamentul

2015- 2019


Regulament
elaborat şi aprobat

Hotărâre de Guvern din 29.05.2018 nr. 499 cu
privire la aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a programelor de
postdoctorat.
Regulamenul de organizare şi desfăşurare a
programelor de postdoctorat în cadrul USMF
„Nicolae Testemiţanu“, înaintat spre aprobare la
şedinţa Senatului.

Plasarea
Permanent.
informaţiei relevante Informatia relevantă procesului de selecţie este
pe site-ul instituţiei
plasată la rubrica
https://usmf.md/ro/posturi-vacante
(site-ul nou este în completare, mentenanţă)
Permanent.
Cercetătorii angajaţi şi cei ce se întorc sunt informaţi
despre oportunităţile programului:
https://usmf.md/ro/cercetare-66/departamentulstiinta/strategia-resurselor-umane/euraxessresearchers-motion
se realizează permanent

Cerere -tip de Cerere tip pentru pesoanele didactice şi
angajare
pentru ştiinţifico-didactice unificate plasată pe site-ul
cercetători
universității la rubrica: resurseumane.usmf.md
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USMF
Testemiţanu”

“Nicolae

Revizuirea
contractelor
colectiv şi individual de
muncă şi completarea cu
aspecte
ce
ţin
de
flexibilitatea,
individualitatea programului
de muncă

Elaborarea programelor de
instruire continuă pentru
cercetători la nivel de USMF
“Nicolae Testemiţanu“ şi
familiarizarea cercetătorilor
privind oportunităţile oferite
de acestea

Stimularea
participării
cercetătorilor din cadrul
USMF
“Nicolae
Testemiţanu” în proiecte
finanţate
de
UE
sau
organizaţii internaţionale

Resurse Umane
• Punct local de
contact
EURAXESS
• Departamentul
Resurse Umane
• Departamentul
Juridic

•

•

Departamentul
Ştiinţă Şcoala
doctorală
Departamentul
Resurse Umane

• Departamentul
Ştiinţă
• Departamentul
Relaţii internaţionale
• Şcoala doctorală

trimestrul
III, 2015 şi
la
necesitate


Contractele
colectiv si individual
de muncă actualizate

trimestrul
IV, 2016


Programe
elaborate, (minim 2)

trimestrul II,
2015-2019


Seminare
de
informatizare
documentate
prin
procese verbale de
(minim 4)

Contractul colectiv pentru anii 2018-2021 a fost
revizuit în iunie 2018
Fişele tip a pretendentului la postul vacant
(cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior,
cercetător ştiinţific coordonator, cercetător
ştiinţific principal, şef laborator)
este pe site-ul
universităţii. Link-ul:
https://resurseumane.usmf.md/ro/resurse-umanepentru-documente/recrutarea-si-selectareapersonalului
Cursuri în calitatea Metodologiei Cercetării:
(L.Spinei, R. Gramma, Valica V., Parii S. Şi alţ.);
Organizate pentru doctoranzi cursuri:
1. Metodologia cercetării biomedicale;
2. Etica cercetării;
3. Medicina bazată pe dovezi;
Bunele Practici Clinice şi de laborator;
Tehnologii Informaţionale aplicate în cercetare;
II. 16 persoane de la diferite specialităţii clinice
şi teoretice sunt instruite de RECIF UEC în
perioada iunie 2018 - februarie 2019 (în total 4
săptămâni).
Realizat
Seminare de informatizare privind proiectele
finanţate de UE sunt organizate regulat în
instituţiile medicale din domeniul ştiinţei şi
inovării ce fac parte din Consorţiul Şcolii
Doctorale în medicină sub egida USMF „Nicolae
Testemițanu“.
Totodată, se petrec consultări individuale cu
cercetătorii interesaţi în aplicarea propunerilor de
proiecte din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu“.
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Valoarea
Elaborarea Regulamentului
mobilităţii (29) de
schimb
bilateral
(mobilitatea cercetătorilor) la
nivel de USMF “Nicolae
Testemiţanu” Îmbunătăţirea
serviciilor de informare pe
EURAXESS HelpDesk
Semnarea noilor acorduri
privind mobilitatea
cercetătorilor, stagii de
cercetare cu
universităţile,instituţiile de
cercetare din ţară de peste
hotare

Evoluţia
carierei(28,
30,33,38, 39)

Evaluarea
necesităţilor
cercetătorilor
pentru
includerea în programele de
instruire continuă
Aplicarea criteriilor clare
acceptate internaţional de
amplasare pe lista de autori a
cercetătorilor în lucrările
ştiinţifice
cu
indicarea
contribuţiei fiecăruia
Elaborarea
ponderii
de
normative didactice pentru
cercetătorii
ştiinţifici
în
dependenţă de activitatea
acestora

trimestrul II,
• Departamentul
2017
Ştiinţă
•
Şcoala
doctorală
•
Punct local de
contact EURAXESS


Regulament
elaborat şi aprobat

• Prorector pentru
activitate
ştiinţifică
• Prorector pentru
relaţii
internaţionale
• Prorector pentru
asigurarea
calităţiişi
integrării
înînvăţământ
• Şcoala doctorală
• Departamentul
ŞtiinţăŞcoala
doctorală

2015- 2019,
la momentul
semnării
acordului


Acorduri
de
mobilitate
semnate
(minim.2)

• Departamentul
Ştiinţă
• Şcoala doctorală
• Departamentul
Resurse Umane

trimestrul I,
2017

trimestrul
IV, anual

trimestrul
III,2016


Numărul de
evaluări (minim o
evaluare anuală
înregistrată/document
ată)
 Criterii aplicate

 Ponderea
normativelor elaborată

Realizat
Regulamentul privind organizarea mobilităţii
academice în USMF „Nicolae Testemiţanu“,
aprobat la şedinţa Senatului nr. 3/5 din 2017.

În proces de elaborare:
Convenţia de colaborare între Catedra de
management şi psihologie, USMF „Nicolae
Testemiţanu” şi Disciplina Psihologie Medicală,
Facultatea de Medicină, UMF ”Carol Davila” –
Bucureşti, România.
În proces de elaborare a acordului de colaborare
cu Centrul Internaţional de Inginerie Genetică şi
Biotehnologie (CIIGB) și Republica Moldova
(prof. Gh. Curocichin).
Conform necesităţii curente se conţin în
Standardul ISO 9001:2015
NDI 7.1.2 Necesar de instruire
PRO 7.1.2 Program de instruire
Revista RJHS (A. Belîi)
Ghidul autorului plasat pe site-ul USMF
„Nicolae Testemiţanu” care conţine criteriile
clare de amplasare pe lista de autori şi în fiecare
număr al Revistei
Realizat
În anul 2018 a fost organizat un curs de lecţii
la Şcoala Doctorală pentru toţi conducătorii
care au fost informaţi cu privire la apariţia pe
lista de autori şi ordinea de amplasare în
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Stimularea
participării
cercetătorilor ştiinţifici în
programe
de
instruire,
inclusiv în învăţământul la
distanţă
Organizarea periodică a
atelierelor de lucru, meselor
rotunde
în
vederea
dezvoltării
durabile
a
abilităţilor de cercetare,
suport la locul de muncă

Sesizări şi
reclamaţii
(34)

Elaborarea Regulamentului de
Management al Proprietăţii
Intelectuale al USMF “Nicolae
Testemiţanu” armonizată cu
prevederile legislaţiei UE
Elaborarea procedurilor de
asistenţă confidenţială şi
informală pentru rezolvarea
conflictelor
legate
de
activitate, a disputelor şi
ameninţărilor cu includerea
acestora în Ghidul de bună
practică în cercetare a USMF
“Nicolae Testemiţanu”

• Departamentul
Ştiinţă
• Departamentul
Juridic
• Departamentul
Ştiinţă
• Comitetul de Etică
al USMF
• Departamentul
Juridic

2015- 2019


Cel puţin 10
cercetători anual
implicaţi în programe
de instruire

2015- 2019

 2 ateliere,
 3 mese rotunde,
 5 suporturi la
locul de muncă

trimestrul II,
2016


Regulament
elaborat şi aprobat

trimestrul
III, 2016



Ghid elaborat

funcţia de contribuţie (lector - prof.
Gh.Curocichin)
(Curocichin Gh., Gudumac V., Valica V., Parii
S., Prisacari V., Diug E., Nacu V., Sardari V.,
Andrieş L., Ciobanu N., Vudu L. şi alţ.) implicaţi
în procesul didactic.
Realizat
La Societăţiile/Asociaţiile în domenii sunt
discutate tezele de doctorat şi postdoctorat.
şedinţele laboratoarelor)
2017.09.12 - Conferinţa Ştiinţifică în
Biotehnologie şi Medicină personalizată
organizată în cadrul Expoziţiei Internaţionale
MoldMedizin&MoldDent;
Se planifică organizarea Cluburilor ştiinţifice
interdisciplinare (Journal Club)
În varianta prefinală este Regulamentul privind
activitatea inovaţională

Este format Centrul de consiliere psihologică şi
ghidare în carieră (CCPGC) unde se poate adresa
fiecare angajat, inclusiv și cercetătorii USMF
Nicolae Testemițanu.
Regulamentul de organizare și activitate a
Centrului de Consiliere Psihologica și Ghidare în
Carieră în Universitatea de Stat de Medicina şi
Farmacie „Nicolae Testemitanu” din Republica
Moldova, aprobat la Şedinţa Senatului, proces
verbal nr.2/14 din 22.02.2018 (șef centru Mariana Cerniţanu).
Iniţiată modificarea la Statutul Comitetului de
Etică al Universităţii, înaintat spre aprobare la
şedinţa Senatului ( se planifică să fie aprobat în
martie – aprilie 2019).
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Angajamentul
public
Supravegherea
(36, 37, 40)

Formarea aplicaţiei “Linia
verde” pe site-ul USMF
“Nicolae
Testemiţanu”
pentru
recepţionarea
sesizărilor şi
reclamaţiilor
din partea
cercetătorilor cu oferirea
asistenţei
confidenţiale necesare

• Departamentul
Relaţii Publice
• DepartamentulC
omunicare
si
Relatii Publice
• Departamentul
Tehnologiei
Informatiilor şi
Comunicațiilor

(36) Elaborarea fişei de posttip al cercetătorului ştiinţific
şi fişei de post-tip al
conducătorului de doctorat a
USMF
“Nicolae
Testemiţanu”

• Departamentul
Ştiinţă
Departamentul
• Resurse Umane

(37) Ajustarea contractelor
de studii la doctorat şi a
contractelor cu conducătorii
de doctorat cu stipularea
drepturilor şi obligaţiunilor
părţilor la cerinţele UE
(38) Evaluarea periodică a
conducătorilor de doctorat
bazată
pe
feedback-ul
doctoranzilor (chestionarea)

• Şcoala
doctorală



trimestrul II,
2015

Aplicaţie
funcţională


Fişe de post-tip
pentru cercetător şi
conducător elaborate
şi aprobate

Linie verde (propriu zisă) nu avem, dar sunt
instituite alte instrumente pentru înaintarea
sesizărilor şi reclamaţiilor care sunt:
Registrul Reclamaţiilor şi neconformităţilor
Registrul petiţiilor înaintate către USMF
„Nicolae Testemiţanu”.
Linia universitară anticorupţie: 032 205 875
Sesizările/petiţiile electronice pot fi înaintate pe
adresele
de
e-mail:
contact@usmf.md,
petitii@usmf.md sau anticorupţie@usmf.md
Totodată, există posibilitatea ca cercetătorii să se
înscrie
la
audienţă
la
reprezentanţii
administraţiei, conform programului.
Regulamentul instituţional de organizare şi
desfăşurare a Programului de studii universitare
de doctorat, aprobat de ședința Senatului USMF
Nicolae Testemițanu la 11.11.2015, pr. verb. 7/4.
(Capitolul III Conducătorul de doctorat conţine
obligaţiunile şi drepturile acestuia);
Contractul de studii superioare de doctorat pentru
doctoranzi este semnat şi de conducător (3 ex.)

trimestrul
IV, 2015


Contracte
actualizate

vezi p. 36. Actualizarea are loc la necesitate

trimestrul
IV, anual


Rapoartele
conducătorilor

Chestionare
pentru doctoranzi

Ultima evaluarea a avut loc în 2015 (până la
crearea şcolii doctorale);
Este în curs de elaborare
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Anexă
Informaţie privind fluctuaţia personalului ştiinţific în anii 2016-2018
2016
Categoria de salariaţi
Personal didactic (titulari)
Personal didactic (cumul
extern)
Personal ştiinţific titulari)
Personal ştiinţific (cumul
extern)

2017

2018

60

Încetare
CIM
58

91

90

103

95

105

107

5

7

6

5

5

7

10

7

6

5

4
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Angajaţi

Angajaţi

Încetare CIM

Angajaţi

Încetare CIM

41

46

45

62

