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PLANUL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ nr. 2 

PENTRU ANUL 2022  

(PAS 8.3)  

în vederea realizării activităților vizate în planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de fortificare a domeniului 

Cercetării (2020-2030) și Strategiei pentru Știința Deschisă (2021-2026) în USMF „Nicolae Testemițanu” 

 
APROB 

Prorector pentru activitatea de cercetare, 

dr. hab. şt. med., profesor universitar, 

academician al AȘM, Stanislav GROPPA  

_____________________________ 

 

Decizia Consiliului științific  
nr.       din                  

 

AVIZAT 

Șef departament, Departamentul Cercetare, 

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar, 

Elena RAEVSCHI 

_____________________________ 

 
Proces-verbal al ședinței Departamentului Cercetare  

nr.       din  

 

COORDONAT 

DECAN Facultatea de Medicină nr. 2 

dr. șt. med., conferențiar universitar 

Mircea BEȚIU 

________________________________ 

 

Proces verbal nr.     din  
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Nr. 

d/o 
Acțiuni preconizate Termenii Responsabili 

Indicatori de progres şi 

performanță 
Notă realizare 

1 2 3 4 5 6 

I. ACTIVITĂȚI ORGANIZATORICE 

Organizarea și desfășurarea Conferinței științifice anuale în cadrul Zilelor USMF „Nicolae Testemițanu” 

1.  Activități de participative la 

elaborare a conceptului de 

organizare a Conferinței științifice 

în cadrul Zilelor USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

martie-iunie Responsabili AC Facultate 

prodecanii 

Conlucrare 

Echipa de lucru DC 

Concept aprobat și/sau Ordin cu 

privire la organizarea conferinței 

 

2.  Participarea în elaborarea lanțului 

logistic al Conferinței Științifice  

în cadrul Zilelor USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

martie-

aprilie 
Responsabili AC 

subdiviziuni / Facultate 

prodecanii 

Conlucrare 

Echipa de lucru DC  

Programul Conferinței 

Comisii de lucru, comitet științific 

și organizatoric 

Instrucțiuni pentru autori și 

participanți 

 

3.  Implicarea în colectarea 

rezumatelor (colectare, procesare, 

evaluare) Conferinței științifice în 

cadrul Zilelor USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

aprilie-

septembrie 

Responsabili AC 

subdiviziuni / Facultate 
Conlucrare 

Secretarii comitetelor 

științifice 

Culegerea de rezumate 

Colecția de postere 

Publicarea rezumatelor în extenso 

în reviste 

 

Organizarea sesiunilor de informare. Acțiuni de promovare, perfecționare și instruire: 
 

4.  Activități dedicate diasporei 

medicale organizate în cadrul 

Zilelor USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

septembrie-

octombrie 

Responsabil AC Facultate 

Conlucrare 
Directorii de proiecte 

Cerectători  

Activități realizate, documentate.  
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5.  4.6.1. Informarea cadrelor cu titlu 

științific despre oportunitățile 

existente de a fi experți 

internaționali 

martie-

octombrie 

Responsabili AC 

subdiviziuni / Facultate  

Conlucrare 

Șefii de subdiviziuni 

Acțiuni documentate de informare  

6.  7.2.3. Asigurarea rentabilității 

serviciului antiplagiat prin acțiuni 

de promovare/informare a 

studenților, angajaților altor 

instituții 

pe parcursul 

anului  

 

Prodecanii, șefii de 

catedre/directori de proiecte 

Responsabili pentru activitate 

de cercetare catedre/ 

coordonatori CȘSR 

ASRM 

Acțiuni documentate de 

promovare/informare a studenților 

și angajaților 

 

II. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT STRATEGIC 

7.  Organizarea coordonării 

activităților de cercetare, inclusiv 

a studenților, în cadrul catedrelor 

 

 

ianuarie-

februarie 

Șefii de catedre 

Responsabilii pentru 

activitatea de cercetare în 

subdiviziuni/catedre 

Responsabilii CȘSR 

Conlucrare 

Responsabilul de activitate 

științifică la Facultate 

 

Elaborarea și aprobarea planului 

de AC 2022 în cadrul Facultății  

 

8.  Elaborarea, aprobarea și 

implementarea sistemului de 

evidență a cercetărilor studenților 

și rezidenților 

 

septembrie-

noiembrie 

Responsabili pentru 

activitatea de cercetare 

catedre /coordonatorii CȘSR 

Aprobarea conceptului sistemului 

de evidență a cercetărilor 

studenților și rezidenților 

 

9.  Elaborarea, aprobarea și 

implementarea sistemului de 

rating al studenților, rezidenților 

pe domeniul cercetării 

noiembrie Responsabili pentru 

activitatea de cercetare 

catedre/ CȘSR 

Aprobarea conceptului sistemului 

de rating al studenților pe 

domeniul cercetării 

 

10.  Promovarea Strategiei Resurselor 

Umane pentru menținerea Logoul 

”Excelentă în cercetare” 

aprilie Responsabili pentru 

activitatea de cercetare 

catedre/directori de 

proiecte/cercuri științifice 

Raport privind realizarea 

Strategiei Resurselor Umane 

pentru menținerea Logoul 

”Excelentă în cercetare” 
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III. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT OPERAȚIONAL 

11.  Implicarea studenților și 

rezidenților în activitățile de 

cercetare realizate la catedre, 

laboratoare și alte subdiviziuni ale 

Universității 

pe parcurs 

 

 

 

Responsabili pentru 

activitatea de cercetare la 

catedre /cercuri științifice  

Numărul studenților și 

rezidenților implicați în 

activitățile de cercetare realizate 

la subdiviziunile Universității, 

documentate 

 

12.  Asigurarea raportării de către 

subdiviziunile Facultății a 

criteriilor de performanță în 

vederea sporirii Ratingul USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

februarie 

iunie 

noiembrie  

Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

 

Registru de raportare a 

ratingurilor completat și actualizat 

 

13.  Colectarea datelor privind 

activitatea de cercetare și inovare 

în USMF „Nicolae Testemițanu” 

pentru anul 2022 prezentate de 

catedrele facultății de Medicină 2 

noiembrie 

2022  

 

 

Responsabili pentru activitate 

de cercetare în subdiviziuni 

Raportul privind activitatea de 

cercetare și inovare a 

subdiviziunilor/catedrelor/laborat

oarelor 

 

14.  Procesarea datelor din rapoartele 

privind activitatea de cercetare și 

inovare în USMF „Nicolae 

Testemițanu” pentru anul 2022 

prezentate de subdiviziuni USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

Noiembrie-

Decembrie 

2022 

Responsabili pentru 

activitatea de cercetare 

Raportul privind activitatea de 

cercetare și inovare în Facultate 

2022 

 

15.  Elaborarea raportului privind 

realizarea Planului de acțiuni 

privind implementarea Strategiei 

de fortificare a domeniului 

Cercetării și Inovării (2020-2030) 

în Facultate pentru anul 2022 

decembrie 

2022 

(elaborat) 

ianuarie 

2023 

(aprobat) 

Responsabili pentru 

activitatea de cercetare 

Raport aprobat  

IV. EVIDENȚĂ PE PARCURS 

16.  1.3.2. Organizarea funcționării 

cercurilor științifice în 

2022 

octombrie  

 

Decanatul Numărul de subdiviziuni ale 

Facultății M1 în care funcționează 

cercurile științifice (documentat) 
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subdiviziunile Facultății 

Medicină 2 

2020-2030 

pe parcurs 

 

 

Responsabili pentru activitate 

de cercetare a 

subdiviziunilor/CȘSR 

 

17.  Implicarea studenților și 

rezidenților în realizarea temelor 

proiectelor științifice în cadrul 

Programelor de Stat, proiectelor 

naționale și internaționale 

(acțiuni de informare, 

promovare, ghidare) 

 

pe parcurs 

 

Decanatul Facultății  

Conducătorii de Proiecte 

Șefii de subdiviziuni 

Responsabilii pentru 

activitatea de cercetare la 

catedre 

Conlucrare 

INCMS, Departamentul de 

Cercetare 

Numărul anual al studenților și 

rezidenților implicați în realizarea 

temelor proiectelor științifice în 

cadrul Programelor de Stat, 

proiectelor naționale și 

internaționale 

 

18.  
 

Educația tineretului prin cercetare 

prin promovarea cercetărilor 

inovative ce pot finaliza cu 

depunerea cererilor de 

inovație/invenție și obținerea 

certificatului de inovator sau 

brevetului de invenție 

 

pe parcurs 
 

Decanatul Facultății  

Directori de Proiecte 

Șefii de subdiviziuni/catedre 

Responsabilii pentru 

activitatea de cercetare la 

catedre 

Numărul studenților implicați în 

cercetări inovative ce pot finaliza 

cu depunerea cererilor de 

inovație/invenție și obținerea 

certificatului de inovator sau 

brevetului de invenție 

 

 

 

 

V. ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI FACULTĂȚII 

 
19.  Discuția  și aprobarea Planului de 

activitate științifică la Facultate  
ianuarie-

februarie 

 

Decanatul Facultății  

Responsabil AC Facultate 

Planul de activitate aprobat 

Documentul elaborat/raportat 

 

20.  Promovarea și implementarea 

regulamentului de funcționare a 

cercurilor științifice studențești în 

subdiviziunile Universității 

 

martie-

aprilie 

 

Responsabil pentru 

activitatea de cercetare la 

Facultate  

Nr proceselor verbale   

21.  Planul manifestărilor științifice la 

Facultatea de Medicină nr. 2 

semestrul II Responsabil pentru 

activitatea de cercetare la 

Facultate  

Planul aprobat  
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22.  Activități de informare, a 

conceptului de verificare a 

lucrărilor de licență prin aplicarea 

instrumentului antiplagiat  

 

Octombrie  

Responsabil pentru 

activitatea de  cercetare pe 

facultate 

Procese verbale  

23.  Colectarea/procesarea rapoartelor 

științifice pe facultate  

 

Noiembrie 

 

Responsabil pe cercetare pe 

facultate 

Raport, dovezile activităților 

științifice pe subdiviziuni 

 

24.  Discutarea și avizarea raportului 

privind activitatea de cercetare la 

facultate pentru anul  

 

Decembrie  

Decanat 

CF 

Responsabili pe cercetare 

Raport aprobat  

 

VI. ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL SUBDIVIZIUNILOR PRIMARE 

 

A. Activitatea cadrului științifico-didactic 

25.  Activitatea de consultanță cu 

privire la procesul de elaborare și 

evaluare a tezelor de licență, 

inclusiv a responsabilității 

antiplagiat 

pe parcursul 

anului 

-  Șefii de catedră 

- Decanatul Facultății  

- Conducătorii științifici ai 

tezelor de licență  

Nr de angajați implicați ca 

mentori în elaborarea tezelor de 

licență 

Calitatea tezelor de licență 

 

26.  Implicarea în activitatea 

comitetului 

organizatoric/științific a 

conferinței anuale USMF 

Februarie-

martie  

Comitetul organizatoric și 

științific al conferinței 

Responsabili de cercetare la 

Facultate 

Comisii de lucru (comitetul 

științific pe departamente) 

 

27.  Completarea registrului de Rating 

pe catedre și promovarea 

publicațiilor în reviste cotate ISI 

şi/sau WoS, SCOPUS 

februarie 

septembrie 

 

Responsabili de cercetare la 

catedre/laboratoare 

Responsabilii pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Registru completat 

 

Numărul anual de articole 

publicate 

 

28.  Activitatea de consultanță, 

monitorizare și coordonare a 

activității  de cercetare în 

subdiviziuni 

pe parcurs -  Șefii de catedre 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Nr de activități științifice   

29.  Implementarea regulamentului de 

activitate a CȘ 

pe parcurs Șefii de catedră 

Coordonatorii de proiecte 

Coordonatorii CȘSR 

Acțiuni de informare documentate 

Membrii CȘSR -2022 
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„Catalogul„ web a cercurilor 

științifice” 

30.  Monitorizarea ratingului științific 

conform criteriilor aprobate pe 

subdiviziuni și individual -  

Facultatea M2 

pe parcurs Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni/cadrele 

științifico-didactice 

Registru rating completat 

Clasament individual/facultate 

M2 

 

B. Activitatea studenților 
31.  Coordonarea activității cercurilor 

științifice  

pe parcursul 

anului 

- Șefii de catedră 

- Responsabili pentru AȘ în 

subdiviziuni 

- Responsabili al Cercului 

Științific în subdiviziuni 

Conlucrare 
Responsabilul de AȘ  la 

Facultate 

Plan de activitate științific 

Nr. membri a. 2022 

 

32.  Activități de informare a 

serviciului antiplagiat 

2022 Responsabilii pentru 

activitatea de cercetare pe 

subdiviziunile FM1 

Coordonatorii CȘSR 

Nr. Procese verbale  

33.  Implicarea în promovarea și 

activitatea Congresului  

internațional pentru studenți 

MedEspera   

martie-

aprilie 

- Șefii de catedră 

- Responsabili pentru AȘ în 

subdiviziuni 

- Responsabili al Cercului 

Științific în subdiviziuni 

Conlucrare 

Responsabilul de AȘ  la 

Facultate 

Numărul de studenți participanți 

activi  în cadrul 

Congresului internațional 

MedEspera 

 

34.  Activitatea de informare si 

consultantă cu referire la: 

1) congrese științifice 

2) reviste  științifice pasibile 

pentru publicare 

3) proiecte de cercetare 

interdepartamentale  

2022 

pe parcurs 

- Șefii de catedră 

- Responsabili pentru AȘ în 

subdiviziuni 

- Responsabili al Cercului 

Științific în subdiviziuni 

Conlucrare 

Nr. de  participări la activitățile de 

cercetare  
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4) proiecte de cercetare nationale 

proiecte de cercetare 

internationale 

Responsabilul de AȘ  la 

Facultate 

35.  Evaluarea  activității cercurilor 

științifice 

semianual - Șefii de catedră 

- Responsabili al Cercului 

Științific în subdiviziuni 

- Responsabili pentru AȘ în 

subdiviziuni 

Conlucrare 

Responsabilul de AȘ  la 

Facultate 

Elaborare raportului de activitate  

36.  Implementarea sistemului de 

rating al  studenților, rezidenților 

pe domeniul cercetării. Evaluarea 

ratingului AC a studenților  pentru 

participarea în manifestările Gala 

Laureaților 

decembrie - Responsabili al Cercului 

Științific în subdiviziuni 

Responsabilul de AȘ  la 

Facultate 

Sistemul de rating al studenților, 

rezidenților pe domeniul cercetării 

aplicat 

 

STRATEGIA PENTRU ȘTIINȚA DESCHISĂ 

DOMENIUL STRATEGIC PRIORITAR 3: EVALUAREA ȘTIINȚEI DESCHISE 

3.1 Asigurarea înregistrării cadrelor 

științifico-didactice în bazele de 

date internaționale (Google 

Scholar, Scopus etc.) 

2021-2026 

 

2022 

Februarie 

Responsabilii pentru 

activitatea de cercetare în 

subdiviziuni/catedre/laborato

are/CȘSR 

 

Ponderea cadrelor științifico-

didactice înregistrate în bazele de 

date internaționale (Google 

Scholar, Scopus etc.). 

 

 

3.2 Monitorizarea rating-ului 

științific conform criteriilor 

aprobate pe subdiviziuni/catedre 

și individual  

2021-2026 

 

2022 

noiembrie 

Responsabilii pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni/catedre/CȘSR 

1.Număr de catedre cu rating 

științific stabilit 

2.Număr de cadre științifico-

didactice cu rating științific 

stabilit 

 

3.3 Creșterea numărului de articole 

publicate în reviste cotate ISI 

şi/sau WoS, SCOPUS 

2022-2026 

2022 

decembrie 

Șefii de subdiviziuni/catedre 

Responsabilii pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni/catedre 

Numărul anual de articole 

publicate în reviste cotate ISI 

şi/sau WoS, SCOPUS  
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Prodecan  

pentru activitatea de cercetare  

în cadrul Facultății de Medicină Nr. 2 

dr. șt. med., conferențiar universitar             StelaCojocaru 

Responsabil de cercetare pe 

facultate 


