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APROB 

____________________Stanislav GROPPA 

Prorector pentru activitate de cercetare 

Proces-verbal al ședinței INCMS nr. 1 din 19.02.2021 

Nr. 

d/o 
Acțiuni preconizate Termenii Responsabili Notă 

1 2 3 4  

I. ACTIVITĂȚI ORGANIZATORICE 

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

1.  Elaborarea Conceptului de organizare a conferinței în cadrul 

Zilelor USMF „Nicolae Testemițanu” 

 

februarie Groppa S. 

Toți membrii 

Departamentului  

Conlucrare 

Școala doctorală 

 

2.  Logistica Conferinței martie-aprilie Groppa S. 

Toți membrii 

Departamentului  

Conlucrare 

Școala doctorală 

 

3.  Regulament cu privire la decernarea distincțiilor (revizuire), 

adaptate la formatul conferinței 

martie Raevschi E.  

4.  Publicarea rezumatelor (colectare, procesare etc ) septembrie Groppa S. 

Raevschi E.  

Galea-Abdușa D.  

Corețchi I. 

Belîi A. 

 

5.  Organizarea Expoziției privind realizările științifice USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

septembrie Groza E. 

Conlucrare 

Karnaeva L. 

Autorii OPI/brevete etc 
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6.  Procesarea datelor privind desfășurarea  conferinței în cadrul 

Zilelor USMF „Nicolae Testemițanu” 

mai-noiembrie Galea-Abdușa D.  

Corețchi I.      

 

Organizarea seminarelor, sesiunilor de informare, etc. 

7.  4.6.1. Informarea cadrelor cu titlu științific despre oportunitățile 

existente de a fi experți internaționali*** 

2021 – pe parcurs 

 

2020-2030 pe 

parcurs 

- Cucoș D. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

Numărul de seminare de informare 

documentate prin procese verbale  

8.  5.1.1. Instruirea personalului Departamentului de Cercetare  și 

reprezentanților Departamentului Juridic în politicile și 

procedurile europene de Management al Proprietății Intelectuale 

(MPI)*** 

 

 

2021 – pe parcurs 

 

2020-2030 pe 

parcurs 

 

- Groza E.  

- Negruța L. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 

- Departamentul 

Juridic 

Personalul Departamentului de 

Cercetare  și reprezentanții 

Departamentului Juridic instruiți și 

certificați în politicile și procedurile 

europene de Management al 

Proprietății Intelectuale (MPI) 

9.  8.4.1. Instruirea şi perfecționarea personalului responsabil de 

proprietatea intelectuală în vederea promovării procesului de 

inovare*** 

 

2021 – pe parcurs 

 

2020-2030 pe 

parcurs 

- Groza E. 

 

 

Numărul de instruiri/perfecționări și 

numărul de participanți la 

perfecționări cu tematica legată de 

proprietatea intelectuală 

II. ELABORAREA REGISTRELOR DE  LUCRU 
(colectarea,  evidența și monitorizarea informației) 

10.  Registrul electronic al proprietății intelectuale 
iunie 

Groza E. 

 

 

11.  Registrul electronic al Proiectelor naționale/internaționale 
iunie 

Cucoș D. 

Corlăteanu A. 

 

12.  Registrul electronic al acordurilor de colaborare 

națională/internațională  
iunie 

Corlăteanu A.  

13.  Registrul raitingurilor pe subdiviziuni 
iunie 

Corlăteanu A. 

Galea-Abdușa D. 

 

14.  Registrul  electronic al responsabililor pentru activitatea de 

cercetare 

iunie Galea-Abdușa D. 

Corețchi I. 

 

 

15.  Registrul  electronic al studenților implicați în 

cercetare/candidați pentru implicare în cercetare  

 

iunie Corețchi I.  
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16.  Registrul electronic al cercurilor științifice ( inclusiv 

responsabili) 
iunie 

Corețchi I.  

17.  Registrul electronic al infrastructurii de cercetare 

 
iunie Negruța L. 

 

18.  Registrul de raportare a Planuluide implementarea Strategiei 

 
 

  

III. ELABORAREA PROCEDURILOR  

PRIVIND CIRCULAȚIA DOCUMENTELOR INTERNE CU PRIVIRE LA CERCETARE 

19.  Rapoartele proiectelor de cercetare februarie-aprilie Galea-Abdușa D. 

 

 

20.  Proiectele, aplicarea la concurs, deplasări februarie-aprilie Cucoș D. 

 

 

21.  Acorduri de colaborare 

 

februarie-aprilie Corlăteanu A.  

22.  Acte de implementare 

 

februarie-aprilie Groza E.  

23.  Cerere de brevet 

 

februarie-aprilie Groza E.  

24.  Certificate de inovator 

 

februarie-aprilie Groza E.  

25.  Certificate drept de autor 

 

februarie-aprilie Groza E.  

26.  Modificarea echipei în cadrul proiectelor 

 

februarie-aprilie Negruța L.  

27.  Acte predare-primire ANCD proiecte februarie-aprilie Negruța L. 

 

 

28.  Demersurile de achiziție februarie-aprilie Negruța L.  

29.  Contractele financiare februarie-aprilie Negruța L.  
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IV. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT STRATEGIC 

30.  1.1.2. Elaborarea regulamentului de funcționare a Institutului 

de Cercetare în Medicină și Sănătate, și aprobarea lui la 

Senatul Universității* 

Preliminare: 

1. Ajustarea Regulamentului ȘD (2021) 

2. Aprobarea Regulamentului CCSB (inclusiv subdiviziunile), 

Centrului de suport al Proiectelor (2021) 

3. Aprobarea Regulamentului Centrului de suport al proiectelor 

 

2021 

septembrie 

 

2020-2021 

 

- Groppa S. 

- Raevschi E. 

- Todiras M. 

- Șaptefrați L. 

- Galea-Abdușa D. 

Conlucrare 

- Departamentul Juridic 

- Departamentul 

Economie, Buget și 

Finanțe 

- Departamentul 

Resurse Umane 

- Departamentul Audit 

Intern 

Regulamentul de funcționare a 

Institutului Național de Cercetări în 

Medicină și Sănătate elaborat și 

înaintat spre aprobare în modul 

stabilit 

31.  1.1.3. Asigurarea planificării necesarului de personal pentru 

structurile noi create ale Institutului Național de Cercetare în 

Medicină și Sănătate (INCMS)*** 

 

2021 

 

2021-2025 

 

 

- Groppa S. 

- Raevschi E. 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Departamentul Juridic 

- Departamentul 

Economie, Buget și 

Finanțe 

- Departamentul 

Resurse Umane 

State de personal aprobate ale 

structurilor noi create ale Institutului 

Național de Cercetare în Medicină și 

Sănătate 

32.  1.2.3. Elaborarea organigramei structurii de cercetare a 

studenților (parte componentă a structurii sectorului de 

cercetare universitar), cu responsabilii pentru activitatea 

cercurilor științifice și tematicile ședințelor re-ajustate anual* 

 

 

2021 

octombrie 

 

2020-2021 

 

- Corețchi I. 

Conlucrare 

- DDMA 

 

 

Organigrama structurii de cercetare a 

studenților (parte componentă a 

structurii sectorului de cercetare 

universitar), cu responsabilii pentru 

activitatea cercurilor științifice și 

tematicile ședințelor re-ajustată anual 
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33.  1.3.1. Organizarea Societății de cercetare a studenților și 

elaborarea, aprobarea regulamentului de funcționare* 

 

2021 

iunie 

 

2020-2021 

- Corețchi I. 

Conlucrare 

- DDMA 

- Decanatele 

Regulamentul de funcționare a 

Societății de cercetare a studenților 

elaborat și aprobat conform 

procedurii 

34.  1.3.4. Organizarea coordonării activităților de cercetare, 

inclusiv a studenților, în cadrul Facultăților* 

 

Necesar: 

Aprobarea candidaturilor desemnate de la facultăți (2021) 

 

2021 

iunie 

 

2020-2021 

 

- Corețchi I. 

Conlucrare 

- DDMA 

- Decanatele 

- Catedrele 

- Prodecani pentru cercetare aprobați 

la fiecare Facultate 

 

- Plan de activități de cercetare 2021 

în cadrul Facultăților elaborat și 

aprobat 

35.  2.1.1. Studiul de fezabilitate privind reconstrucția (construcție 

nouă) a Laboratorului central* 

 

2021 

 

2020-2021 

 

- Groppa S. 

- Todiraș M. 

- Negruța L. 

Conlucrare 

- Departamentul 

Administrarea 

Patrimoniului 

- Departamentul RU 

- Departamentul Juridic 

Studiul de fezabilitate pentru 

reconstrucția blocului Laboratorului 

central realizat și documentat 

36.  2.5.1. Elaborarea regulamentului de funcționare a Centrului de 

cercetări în domeniul sănătății și biomedicinei și subunităților 

acestuia.* 

2021 

martie 

 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Departamentul juridic 

- DAI 

Regulamentul de funcționare a 

Centrului de cercetări în domeniul 

sănătății și biomedicinei, precum și a 

subunităților acestuia elaborat și 

înaintat spre aprobare la Senatul 

USMF „Nicolae Testemițanu” 

37.  2.2.1. Elaborarea proiectului de reconstrucție (construcție 

nouă) a Laboratorului central** 

 

2021 

 

2021-2022 

 

 

- Groppa S. 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Departamentul 

Administrarea 

Patrimoniului 

Proiectul de reconstrucție (construcție 

nouă) a blocului Laboratorului central 

elaborat și înaintat spre aprobare 

38.  2.3.1. Elaborarea planului de management al Unității de 

tehnologii biomedicale avansate** 

 

2021 

decembrie 

 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

Planul de management al Unității de 

tehnologii biomedicale avansate 
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2021-2022 

 

 

- DAI 

39.  2.4.1 Studiul de fezabilitate și elaborarea proiectului de 

reconstrucție (construcție nouă) a vivariului, respectând 

cerințele internaționale** 

2021 

 

2021-2022 

 

 

- Todiraș M. 

- Negruța L. 

Conlucrare 

- Departamentul 

Administrarea 

Patrimoniului 

1) Studiul de fezabilitate pentru 

reconstrucția vivariului finalizat și 

documentat 

2) Proiectul de reconstrucție 

(construcție nouă) a vivariului  

conform cerințelor internaționale 

elaborat și înaintat spre aprobare 

40.  3.2.1. Elaborarea și implementarea regulamentului de 

funcționare a cercurilor științifice studențești în subdiviziunile 

Universității** 

2021 

iunie 

 

2021-2022 

 

 

- Corețchi I. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 

- DDMA 

- Decanatele 

- Catedrele /  

Subdiviziunile 

universitare 

Regulamentul Societății de cercetare 

a studenților în subdiviziunile 

Universității elaborat și aprobat 

41.  2.6.1.Implementarea recomandărilor studiului de fezabilitate 

pentru fondarea biobăncii populaționale*** 

2021 

 

2021-2025 

 

 

- Todiraș M. 

- Romanciuc G. 

 

Recomandările implementate ale 

studiului de fezabilitate pentru 

fondarea biobăncii populaționale pe 

lângă Centrul de cercetări în 

domeniul sănătății și biomedicinei 

 

42.  2.7.1. Elaborarea planului general de management al 

infrastructurii de cercetare a USMF „Nicolae Testemițanu”, 

inclusiv al caietului de sarcini și planului calendaristic*** 

 

2021 

 

2021-2025 

 

 

- Groppa S. 

- Negruța L. 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Departamentul 

Economie, Buget și 

Finanțe 

- DAI 

1) Planul general de management al 

infrastructurii de cercetare a USMF 

„Nicolae Testemițanu” elaborat și 

înaintat spre aprobare 

2) Caietul de sarcini și planul 

calendaristic al Planului general de 

management al infrastructurii de 

cercetare elaborat și înaintat spre 

aprobare 
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43.  2.8.1. Elaborarea caietului de sarcini și planului calendaristic 

de elaborare/ testare/ implementare a sistemului informațional 

pe domeniul cercetare al USMF „Nicolae Testemițanu” *** 

2021 

decembrie 

 

2021-2030 

 

 

- Groppa S. 

- Corețchi I. 

- Todiraș M. 

- șefii de secții DC 

- Raevschi E. 

- Cucoș D. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

- Departamentul 

Tehnologia Informației 

și Comunicațiilor 

-DAI 

 

 

Caietul de sarcini și planul 

calendaristic de 

elaborare/testare/implementare a 

sistemului informațional pe domeniul 

cercetare al USMF „Nicolae 

Testemițanu” elaborat și înaintat spre 

aprobare 

 

44.  5.2.1. Elaborarea și aprobarea regulamentului de funcționare a 

unității de transfer tehnologic, proprietate intelectuală și 

incubator de inovare*** 

 

2021 

trimestrul IV 

 

2021-2025 

 

 

- Todiraș M. 

- Negruța L 

- Groza E. 

- Cucoș D. 

Conlucrare 

- DJ 

- DAI 

 

Regulamentul de funcționare a 

unității de transfer tehnologic, 

proprietate intelectuală și incubator de 

inovare elaborat și aprobat 

 

45.  5.3.1. Elaborarea POS și ghidului de valorificare a rezultatelor 

cercetării*** 

 

2021 

 Mai (Logou 

 

2020-2030 

pe parcurs 

 

- Todiraș M. 

- Groza E. 

Conlucrare 

- DAI 

 

 

1) Procedurile operaționale standard 

(POS) elaborate 

2) Ghidul de valorificare a 

rezultatelor cercetării elaborat 

46.  7.8.1. Înaintarea către conducerea Universității a propunerii 

privind suplinirea funcțiilor de conducere în unitățile de 

cercetare prin concurs*** 

 

 

2021 

noiembrie 

 

2020-2030 

 

 

- Groppa S. 

- Departamentul 

Cercetare 

Conlucrare 

- Departamentul 

Resurse Umane 

Propunerea înaintată către conducerea 

Universității privind suplinirea 

funcțiilor de conducere în unitățile de 

cercetare prin concurs 
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47.  8.1.1. Elaborarea unei politici unice de aplicare ale obiectelor 

de proprietate intelectuală ale USMF „Nicolae Testemițanu”: 

inovațiilor, invențiilor, modelelor de utilitate, mărcilor, 

obiectelor  ale dreptului de autor (monografii, cărți, articole 

științifice, lucrări metodico-științifice, programe pentru 

calculator, baze de date, etc.), know-how, rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice, în special rapoarte privind cercetările 

ştiinţifice efectuate (proiecte), etc.*** 

2021 

 

2020-2025 

 

 

 

- Groppa S. 

- Groza E. 

- Negruța L. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 

- Departamentul Juridic 

- Departamentul 

Resurse Umane 

 

Politica unică de aplicare a obiectelor 

de proprietate intelectuală ale USMF 

„Nicolae Testemițanu” elaborată, 

aprobată 

48.  8.2.1. Elaborarea Regulamentului privind Proprietatea 

Intelectuală din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”*** 

 

2021 

mai (Logou) 

 

2020-2025 

 

 

- Groza E. 

- Negruța L. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 

- Departamentul Juridic 

- Departamentul 

Resurse Umane 

 

Regulamentul USMF „Nicolae 

Testemiţanu” privind proprietatea 

intelectuală elaborat și aprobat 
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V. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT OPERAȚIONAL 

49.  1.2.2. Asigurarea Departamentului Cercetare cu condiții de 

muncă echitabile, adecvate și corecte* 

 

Urmează asigurarea cu: 

- tehnică 

- mobilă 

 

2021 

iunie  

 

2020-2021 

 

 

- Groppa S. 

- Raevschi E. 

- Groza E. 

Conlucrare 
- Departamentul 

Economie, Finanțe și Budget 

- Departamentul 

Administrarea Patrimoniului 

Departamentul de Cercetare  cu 

condiții adecvate de muncă 

50.  3.1.1. Înaintarea către DDMA al USMF „Nicolae 

Testemițanu” propunerii privind plasarea disciplinei 

„Biostatistica și Metodologia Cercetării Științifice”  în 

modul opțional pentru anii I-III și în modul obligator pentru 

anul IV de studii fiind aproape de perioada realizării tezelor 

de licență** 

 

 

2021 

septembrie 

 

2021-2022 

 

- Groppa S. 

- Corețchi I. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 
- Școala doctorală 

- DDMA 

- Decanatele 

Propunere înaintată către  DDMA al 

USMF „Nicolae Testemițanu” 

privind plasarea disciplinei 

„Biostatistica și Metodologia 

Cercetării Științifice”  în modul 

opțional pentru anii I-III și în modul 

obligator pentru anul IV de studii 

51.  3.3.1.Implicarea studenților și rezidenților în activitățile de 

cercetare realizate la catedre, laboratoare și alte 

subdiviziuni ale Universității*** 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

 

- Corețchi I.  

- Cucoș D. 

Conlucrare 

- DDMA 

- Decanatele 

- Catedrele / Subdiviziunile 

universitare 

Numărul studenților și rezidenților 

implicați în activitățile de cercetare 

realizate la catedre, laboratoare și 

alte subdiviziuni ale Universității 

52.  3.7.1. Înaintarea către DDMA al USMF „Nicolae 

Testemițanu” a propunerii privind modificarea procedurii 

de realizare a Tezei de licență:  Selectarea temei de către 

studenți pe parcursul anilor II-IV de studii integrate.** 

 

 

2021 

septembrie 

 

2021-2022 

 

- Groppa S. 

- Corețchi I. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 

- DDMA 

 

Propunere înaintată către  DDMA al 

USMF „Nicolae Testemițanu” 

privind modificarea procedurii de 

realizare a tezei de licență prin 

selectarea temei de către studenți în 

intervalul pe parcursul anilor II-IV 

de studii 

53.  4.1.1. Modificarea/ajustarea procedurilor/criteriilor interne 

de selecție a temelor de doctorat prezentate la concurs 

2021 

 

- Departamentul 

Cercetare 

Procedurile/criteriile interne de 

selecție a temelor de doctorat  
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conform direcțiilor strategice și clusterelor, în conformitate 

cu cadrul normativ*** 

 

 

2020-2030 pe 

parcurs 

 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

- Departamentul Relații 

Externe și Integrare 

Europeană 

modificate și aprobate 

54.  5.1.2. Elaborarea și aprobarea procedurilor interne de 

MPI*** 

 

2021 

 mai (Logou)  

 

2021-2025 

- Groza E. 

- Negruța L. 

Conlucrare 

- DAI 

Procedurile interne de MPI elaborate 

și aprobate în modul stabilit 

 

55.  5.6.1. Înaintarea către Școala doctorală a propunerii cu 

privire la obligativitatea de implementare practică (proces 

didactic, clinic și de cercetare) și confirmării de proprietate 

intelectuală pentru lucrările de doctorat, postdoctorat.* 

Ședința 2 

 

2021 - Groza E. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

 

Decizia Școlii doctorale cu privire la 

obligativitatea de implementare 

practică (proces didactic, clinic și de 

cercetare) și confirmării de 

proprietate intelectuală pentru 

lucrările de doctorat, postdoctorat. 

56.  6.2.2. Elaborarea caietului de sarcini pentru site-ul 

„Cercetare” al paginii web a USMF „Nicolae Testemițanu”; 

licitație pentru realizarea caietului de sarcini; 

testarea/implementarea produsului*** 

2021 

 

2021-2030  

pe parcurs 

 

 

- Corețchi I. 

- șefii de secții DC 

- Raevschi E. 

- Cucoș D. 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

- Departamentul 

Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor 

- DAI 

Caietului de sarcini pentru 

compartimentul „Cercetare” a 

paginii web conform noii structuri a 

domeniului de cercetare cu 

capacitate facilitată de navigare, 

conectată la sistemul informațional al 

domeniului de cercetare al USMF 

„Nicolae Testemițanu” elaborat și 

aprobat 

57.  6.3.1. Crearea condițiilor optime pentru funcționarea 

colegiului de redacție și registrului recenzenților a revistei 

MJHS*** 

 

2021 

noiembrie  

 

2020-2025 

 

 

- Belîi A. 

Conlucrare 

- Departamentul 

Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor 

Varianta web a revistei MJHS 

prezentă, funcțională (raportare 

primară) 

 

58.  6.3.2. Elaborarea și implementarea variantei WEB a 

revistei; includerea revistei MJHS în bazele de date 

2021 

 

- Belîi A. 

Conlucrare 

 

Revista MJHS inclusă în bazele de 
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internaționale cu explorarea posibilității de aplicare a 

documentelor pentru obținerea categoriei A din registrul 

national*** 

2020-2030  

pe parcurs 

 

 

- Departamentul 

Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor 

date internaționale (numărul de baze 

de date în care este inclusă) 

59.  8.2.2. Studierea pieței şi prezentarea propunerilor ce ţin de 

protecția obiectelor de proprietate intelectuală create în 

Universitate, în țară și peste hotare*** 

2021 

 

2020-2030 

 pe parcurs 

 

- Groza E. 

 

Rezultatele documentate ale studierii 

sistematice a pieței OPI şi numărul 

de propuneri documentate ce țin de 

protecția obiectelor de proprietate 

intelectuală create în Universitate, în 

țară și peste hotare 

60.  8.3.1. Elaborarea şi aprobarea propunerilor pentru 

includerea în Contractul individual de muncă a clauzelor 

stipulate în legislația în vigoare privind crearea obiectelor 

de proprietate intelectuală  a angajaților din cadrul 

Universității (elaborări create în timpul orelor de muncă) 

*** 

2021 

Trimestrul IV 

 

2020-2025 

 

- Groppa S. 

- Groza E. 

- Negruța L. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 

- Departamentul Juridic 

Contractul individual de muncă 

conține clauzele privind crearea 

obiectelor de proprietate intelectuală 

a angajaților din cadrul Universității 

61.  8.5.1. Acordarea asistenței metodice angajaților 

Universității în efectuarea cercetărilor documentare în 

literatura de brevet şi alte surse disponibile*** 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Groza E. 

- Cucoș D. 

Conlucrare 

-BȘM 

Numărul angajaților Universității 

care au beneficiat de asistență 

metodică în explorarea bazelor de 

date OPI, literatura de brevet şi alte 

surse disponibile 

62.  8.6.1. Examinarea, în comun cu subdiviziunile de cercetare 

a Universității (inclusiv conducătorii proiectelor de 

cercetare) a rezultatelor ştiinţifice obținute, cu identificarea 

și selectarea eventualelor obiecte de proprietate intelectuală 

create în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” *** 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Todiraș M. 

- Groza E. 

- Cucoș D. 

Conlucrare 

- Subdiviziunile de 

cercetare 

- Conducătorii de proiecte 

 

Numărul de obiecte de proprietate 

intelectuală create în cadrul USMF „ 

Nicolae Testemiţanu” în baza 

rezultatelor ştiinţifice obţinute 

63.  Stabilirea Planului calendaristic de raportare a rezultatelor 

obținute în realizarea planului de cercetare de către 

directorii de proiecte și USMF „Nicolae Testemițanu” și 

coordonarea raportării 

martie Todiraș M. 

Negruța L. 

Galea-Abdușa D. 

 

 

64.  Elaborarea formelor și stabilirea termenelor raportării 

privind activitatea de cercetare și inovare în USMF 

octombrie Raevschi  E. 

Corlăteanu A. 
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„Nicolae Testemițanu” pentru anul 2021 de către 

subdiviziuni 

Galea-Abdușa D. 

65.  Organizarea și asigurarea ședințelor INCMS  Lunar, ziua de joi a 

săptămânii a treia 

Groppa  S. 

Raevschi E. 

 

66.  Efectuarea ședințelor Departamentului Cercetare (INCMS) săptămânal 

în fiecare zi de 

miercuri 

Raevschi E. 

Galea-Abdușa D. 

 

 

67.  Elaborarea planului de achiziții în vederea asigurării 

licitației în baza cererilor evaluate privind necesarul de 

aparate, reactive etc. pentru efectuarea cercetărilor  

ianuarie - februarie Groppa S. 

Negruța L. 

 

68.  Acordarea asistenței metodice privind:  

- implementarea în practică a rezultatelor cercetării 

științifice 

- dezvoltarea colaborărilor de cercetare cu instituțiile 

naționale și internaționale 

 - asigurarea procedurii de verificare a materialului primar 

al tezelor de doctorat 

- perfectarea documentelor pentru asigurarea procesului de 

susținere a tezelor de doctorat  

pe parcursul anului Groppa S. 

Raevschi E.  

Galea-Abdușa D. 

Conlucrare 

Școala doctorală 

 

69.  Verificarea materialului primar al tezelor înaintate spre 

obținerea titlurilor științifice și a materialelor înaintate spre 

publicare în revista universitară MJHS prin programul 

Antiplagiat  

pe parcursul anului Corețchi I. 

 

 

70.  Acțiuni de conlucrare cu AGEPI (adresarea, informarea 

cadrului stiințifico-didactic) privind desfășurarea ciclului de 

prelegeri în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale cu 

participarea specialiștilor AGEPI 

 

pe parcursul anului Groza E. 

 

 

71.  Colectarea informațiilor privind rezultatele activității de 

cercetare pentru participare în ranking-urile internaționale 

IAAR EUR, Webometrics  

https://www.webometrics.info/en. etc. 

 

pe parcursul anului Raevschi  E. 

Corlăteanu A. 

Galea-Abdușa D. 

 

72.  Asigurarea raportării de către subdiviziunile Universității a 

criteriilor de performanță în vederea sporiri Raitingul 

USMF „Nicolae Testemițanu” 

 Raevschi  E. 

Corlăteanu A. 

Galea-Abdușa D. 

 

https://www.webometrics.info/en
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Cucoș D. 

Conlucrare 

BȘM 

73.  Organizarea procesului de aderare a comunității academice 

la profilul Google Scholar 

 Raevschi  E. 

Corlăteanu A. 

Galea-Abdușa D. 

 

74.  Organizarea sesiunilor de informare despre realizarea 

Raportării privind activitatea de cercetare și inovare în  

USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anul 2021 de către 

subdiviziuni 

octombrie Raevschi  E. 

Galea-Abdușa D. 

 

 

 

75.  Organizarea audierilor publice a Rapoartelor anuale a 

proiectelor finanțate din bugetul de stat  

octombrie-noiembrie Raevschi  E. 

Galea-Abdușa D. 

Todiraș M. 

 

76.  Colectarea rapoartelor  subdiviziunilor  privind activitatea 

de cercetare și inovare în USMF „Nicolae Testemițanu” 

pentru anul 2021 

noiembrie-decembrie Galea-Abdușa D. 

 

 

77.  Procesarea datelor din rapoartele privind activitatea de 

cercetare și inovare în USMF „Nicolae Testemițanu” pentru 

anul 2021 prezentate de subdiviziuni USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

decembrie Raevschi E.  

Galea-Abdușa D. 

Corlăteanu A. 

Corețchi I. 

Groza E. 

 

78.  Prezentarea  Raportării  privind activitatea de cercetare și 

inovare în USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anul 2021 

la ședința Senatului Universității  

ianuarie 2022 Groppa S.  

Toți membrii 

Departamentului 

Conlucrare 

Școala doctorală 

 

79.  Prezentarea rezultatelor activității de cercetare a  USMF 

„Nicolae Testemițanu” pentru anul 2021 la MSMPS, 

MECC, ANCD, etc. pentru evaluarea activității de cercetare 

și inovare. 

ianuarie 2022 Raevschi E. 

Galea-Abdușa D.  

Negruța L. 

 

 

80.  Asigurarea activităților MJHS 

- Planificarea 

- Abonarea 

- Monitorizarea/evaluarea 

- Publicarea 

- noiembrie 

- noiembrie-

decembrie 

- pe parcurs 

- trimestrial 

Groppa S.  

Raevschi E.  

Belîi A. 
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- Raportarea  - trimestrial 

81.  Informarea subdiviziunilor stiințifico-didactice a USMF 

„Nicolae Testemițanu” privind depunerea OPI (cereri de 

brevet de invenție, cereri pentru obținerea certificatelor cu 

drept de autor) la AGEPI 

pe parcursul anului Groza E. 

 

 

82.  Asigurarea participării la expoziții naționale și 

internaționale privind Cercetarea, Inovarea și transferul 

tehnologic 

pe parcursul anului Groza E. 

 

 

83.  Informarea, monitorizarea și evaluarea activităților 

subdiviziunilor științifice conform Managementului 

Calității ISO 9001-2015  

pe parcursul anului Groza E. 

 

 

84.  Prezentarea Raportului de realizarea a planului de acțiuni 

2021 privind implementarea Planului Strategic al USMF 

„Nicolae Testemițanu” 2021-2030 

decembrie 2021 Raevschi E.  

Galea-Abdușa D. 

Șefii de secții 

 

85.  Perfectarea și prezentarea Departamentului Audit Intern a 

planului de acțiuni pentru anul 2022 (Compartimentul 

cercetare)  privind  Planului Strategic al USMF „Nicolae 

Testemițanu” 2021-2030     

februarie 2022 Raevschi E.  

Galea-Abdușa D. 

Șefii de secții  
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VI. EVIDENȚĂ PE PARCURS 

86.  1.3.2. Organizarea funcționării cercurilor științifice în 

subdiviziunile Universității 

 

2021 

octombrie  

 

2020-2030 pe 

parcurs 

 

 

- Corețchi I.  

Conlucrare 

- DDMA 

- Decanatele 

- Catedrele Subdiviziunile 

universitare 

Numărul de subdiviziuni ale 

Universității în care funcționează 

cercurile științifice (documentat) 

 

 

 

87.  1.3.3. Implicarea studenților și rezidenților în realizarea 

temelor proiectelor științifice în cadrul Programelor de Stat, 

proiectelor naționale și internaționale 

 

2021 

 

2020-2030 pe 

parcurs 

 

- Corețchi I. 

Conlucrare 

- DDMA 

- Decanatele 

- Catedrele 

Numărul anual al studenților și 

rezidenților implicați în realizarea 

temelor proiectelor științifice în 

cadrul Programelor de Stat, 

proiectelor naționale și 

internaționale 

 

88.  4.2.1. Extinderea parteneriatelor cu universitățile/centrele 

de cercetare în cadrul programului Erasmus+ și altele 

2021 

 

2020-2030 pe 

parcurs 

 

 

- Corlăteanu A.  

- Cucoș D. 

Conlucrare 

- Departamentul Relații 

Externe și Integrare 

Europeana 

Numărul de contracte de 

parteneriate încheiate anual 

 

 

89.  4.5.1. Găzduirea RRC al ICGEB la USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

2021 

 

2020-2030 pe 

parcurs 

 

- Groppa S. 

- Raevschi E. 

- șefii de secții DC 

- Cucoș D. 

- Todiraș M.  

Conlucrare 

- Școala doctorală 

 

RRC al ICGEB găzduit la USMF 

„Nicolae Testemițanu” și 

funcțional 

90.  4.7.1. Revizuirea sistematică și ajustarea politicii 

Universității în domeniul angajării, promovării cadrelor 

științifice, accesului liber la informație și la rezultatele 

2021 

 

2020-2030 pe 

- Departamentul  

  Cercetare 

Conlucrare 

Logo-ul „Excelență în cercetare” 

menținut. Politica Universității în 

domeniul angajării cercetătorilor 
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cercetărilor finanțate din fondurile publice, cu menținerea 

logoului obținut „Excelență în cercetare” 

 

parcurs 

 

- Departamentul Resurse 

Umane 

- Departamentul      Juridic 

- Școala doctorală 

 

actualizată sistematic conform 

cerințelor 

91.  4.7.2. Plasarea proiectelor internaționale și naționale în 

Repozitoriul Instituțional Științe Medicale al Bibliotecii 

Științifice Medicale a USMF „Nicolae Testemițanu” 

2021 

 

2020-2030 pe 

parcurs 

 

- Corlăteanu A.  

Conlucrare 

- Biblioteca Științifică 

Medicală 

- Școala doctorală 

 

Numărul de proiecte internaționale 

și naționale plasate în Repozitoriul 

Instituțional Științe Medicale al 

Bibliotecii Științifice Medicale a 

USMF „Nicolae Testemițanu” 

92.  4.8.1. Crearea condițiilor/premizelor pentru cercetătorii din 

străinătate cu proiectele câștigate să-și plaseze 

laboratoarele/grupurile de cercetare în USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Todiraș M. 

- Cucoș D. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

- Departamentul Relații 

Externe și Integrare 

Europeana  

Numărul de cercetători din 

străinătate cu proiectele câștigate și 

realizate în laboratoarele/ grupurile 

de cercetare ale USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

93.  4.9.1. Crearea premiselor pentru cercetătorii din USMF 

„Nicolae Testemițanu” în realizarea proiectelor în  baza  

infrastructurilor europene și mondiale de cercetare 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Corlăteanu A.  

- Raevschi E. 

Conlucrare 

- Departamentul Relații 

Externe și Integrare 

Europeană 

- Școala doctorală 

Numărul de contracte, în cadrul 

cărora să desfășoară activități 

științifice 

94.  4.10.1. Informarea cadrelor cu titlu științific despre 

oportunitățile existente de a fi experți internaționali 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Corlăteanu A.  

Conlucrare 

- Școala doctorală 

- Departamentul  Relații 

Externe și Integrare 

Europeană  

1) Numărul de linkuri plasate pe 

site-ul usmf.md despre 

oportunitățile existente de a fi 

experți internaționali 

2) Numărul de cercetători angajați 

ai USMF „Nicolae Testemițanu” 

care sunt experți internaționali 

95.  4.11.1. Crearea registrului diasporei și utilizarea lui pentru 

eficientizarea activităților de cercetare 

2021 

Trimestrul IV  

- Corlăteanu A.  

 

Registrul diasporei creat și aprobat 
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2020-2030 

pe parcurs 

 

96.  4.12.1. Stimularea participării angajaților USMF „Nicolae 

Testemițanu” în calitate de speakeri invitați la conferințe 

internaționale şi lectori invitați la prelegeri în străinătate 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Corlăteanu A.  

- Raevschi E. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

 

Numărul angajaților USMF 

„Nicolae Testemițanu” invitați în 

calitate de speakeri la conferinţe 

internaționale şi invitați în calitate 

de lectori la prelegeri în străinătate 

97.  5.5.1. Participarea activă a Universității la procesul de 

descoperire antreprenorială în domeniile Biomedicină, 

Biofarmaceutică, Bioinformatică în cadrul elaborării S3 

pentru Republica Moldova 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Groza E.  

 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

 

1) Număr de cereri depuse AGEPI 

2) Număr de Brevete obținute 

 

98.  6.5.2. Creșterea numărului de articole publicate în reviste 

cotate ISI şi/sau WoS, SCOPUS, cu cel puțin 2 articole 

anual de la fiecare subdiviziune științifico-didactică 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Corlăteanu A. 

- Raevschi E. 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

Numărul de articole publicate în 

reviste cotate ISI şi/sau WoS, 

SCOPUS (cel puțin 2 articole anual 

de la fiecare subdiviziune 

științifico-didactică 

99.  6.5.3. Favorizarea şi susținerea prin toate mijloacele a 

colectivelor de cercetare care vizează reviste cu factor de 

impact mai mare de 3 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Corlăteanu A. 

- Raevschi E. 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

Numărul articolelor în reviste cu 

factor de impact mai mare de 3 

100.  6.5.1. Includerea în bugetul proiectelor de cercetare a unui 

capitol bugetar referitor la susținerea taxei de publicare în 

susținerea financiară a publicării articolelor cu IF>1.5 în 

reviste cu proces complet şi anonim de peer review și 

parțială a publicării de articole în regim de open acces 

 

 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Groppa S. 

- Raevschi E. 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

- Departamentul Economie, 

Buget și Finanțe 

1) Numărul articolelor cu IF>1.5 în 

reviste cu proces complet şi 

anonim de peer review cu 

susținerea financiară a publicării 

2) Numărul articolelor în regim de 

open acces cu susținerea parțială a 

publicării 

101.  6.6.1. Includerea în bugetul proiectelor de cercetare a unui 

capitol bugetar referitor la susținerea taxei de publicare în 

2021 

 

- Groppa S.,  

- Raevschi E. 

Numărul colaboratorilor în calitate 

de lector invitat (cu invitație 
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susținerea financiară a participării la manifestări ştiinţifice 

internaționale în Europa şi America de Nord în calitate de 

lector invitat (cu invitație oficială) 

 

 

 

2020-2030 

 pe parcurs 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

- Departamentul Economie, 

Buget și Finanțe 

- Departamentul Juridic 

 

oficială) susținuți financiar pentru 

participare la manifestări ştiinţifice 

internaționale în Europa şi America 

de Nord 

102.  6.8.1. Promovarea colaborări și deplasărilor cercetătorilor 

din USMF „Nicolae Testemițanu” la universități de 

prestigiu din străinătate pentru desfășurarea de activități de 

cercetare 

 

 

 

2021 

 

2020-2030 

 pe parcurs 

 

- Corlăteanu A. 

- Cucoș Diana 

- Raevschi E. 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

- DREIE 

- Departamentul Economie, 

Buget și Finanțe 

- Departamentul Resurse 

Umane 

Numărul colaborărilor și 

deplasărilor cercetătorilor din 

USMF „Nicolae Testemițanu”  la 

universități de prestigiu din 

străinătate pentru desfășurarea de 

activități de cercetare 

103.  6.9. 1. Asigurarea logisticii pentru creșterea numărului de 

depuneri de proiecte la competițiile naționale şi 

internaționale 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Corlăteanu A. 

- Cucoș D. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

Număr de proiecte câștigate de 

către cercetătorii din USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

104.  7.2.1. Asigurarea capacităților tehnice ale Centrului 

antiplagiat 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Corețchi I. 

- Negruța L. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 

- Departamentul  

Economie, Buget și Finanțe  

Centrul interuniversitar de 

antiplagiat asigurat tehnic, cu 

personal și funcțional 

105.  7.2.2. Instruirea angajaților în utilizarea corectă a sistemului 

antiplagiat 

 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

- Departamentul  

Cercetare 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

Numărul angajaților instruiți în 

utilizarea corectă a sistemului 

antiplagiat 

106.  7.4.1. Promovarea accesului deschis la publicațiile 2021 - Raevschi E. Numărul de publicații ale 
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angajaților USMF „Nicolae Testemițanu” 

 

 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- șefii de secții DC 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

- BȘM 

angajaților USMF„Nicolae 

Testemițanu” aflate în acces 

deschis 

107.  8.4.2. Menținerea portofoliului obiectelor de proprietate 

intelectuală existente în bazele de date naționale şi 

asigurarea accesului colaboratorilor la aceste baze de date 

sau asigurarea cu informații din bazele de date din exterior 

 

2021 

 

2020-2030 

 pe parcurs 

 

- Groza E. 

- Cucoș D. 

Conlucrare 

- autorii OPI 

1) Numărul obiectelor de 

proprietate intelectuală ale 

angajaților existente în bazele de 

date naționale/internaționale   

2) Numărul de accesări a 

colaboratorilor la bazele de date 

OPI naționale/internaționale 

108.  8.6.2. Elaborarea, în caz de necesitate, de comun acord cu 

serviciile de resort, a propunerilor, privind protecția unor 

rezultate ştiinţifice sau de alt gen prin asigurarea protecției 

secretelor comerciale (know-how), inclusiv cu încheierea 

acordurilor de confidențialitate 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Groza E. 

- Negruța L. 

- Cucoș D. 

- Todiraș M. 

Conlucrare 

- Departamentul Juridic 

- Departamentul  

Economie, Buget și Finanțe  

Numărul acordurilor de 

confidențialitate elaborate, privind 

protecția rezultatelor ştiinţifice sau 

de alt gen pentru asigurarea 

protecției secretelor comerciale 

(know-how) 

109.  8.7.1.  Perfectarea, în comun cu autorii, a cererilor de 

eliberare a titlurilor de protecție pentru obiectele de 

proprietate intelectuală create în Universitate şi urmărirea 

evidenței termenilor de procedură 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Groza E. 

Conlucrare 

- Departamentul  

Economie, Buget și Finanțe 

 

Numărul cererilor de eliberare a 

titlurilor de protecţie pentru 

obiectele de proprietate intelectuală 

create în  Universitate la care 

evidența termenilor de procedură 

este respectată 

110.  8.7.2. Menținerea registrelor cererilor de înregistrare a 

obiectelor de proprietate intelectuală depuse şi a titlurilor de 

protecție obținute de către Universitate şi evidența 

valabilității acestora 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Groza E. 

 

Numărul cererilor de înregistrare a 

obiectelor de proprietate 

intelectuală depuse şi a titlurilor de 

protecție obținute de către 

Universitate, menținute în registre 

cu evidenta valabilității acestora 

111.  8.7.3. Creșterea relevanței și aplicabilității tezelor de doctor 

și tezelor de doctor habilitat în științe medicale/ științe 

farmaceutice prin introducerea rezultatelor cercetării în 

2021 

 

2020-2030  

- Groza E. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

Numărul OPI provenite din tezele 

de doctor și doctor habilitat (cereri 

de inovare, drept de autor, invenții, 
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practica medicală sau procesul didactic pe baza obiectelor 

de proprietate intelectuală (cererilor de inovare, drept de 

autor, invențiilor, etc.) confirmate prin act de implementare 

 

pe parcurs 

 
 etc.), implementate în practica 

medicală sau procesul didactic  

confirmate prin act de 

implementare. 

 

112.  8.7.4. Promovarea celor mai valoroase invenții (una sau mai 

multe invenții selectate prin concurs/evaluare) din cadrul 

USMF „Nicolae Testemiţanu” pentru participare la Saloane 

Internaționale de Inventică susținute financiar de AGEPI 

 

2021 

 

2020-2030 

 pe parcurs 

 

- Groza E. 

 

Numărul de invenții valoroase, 

selectate prin concurs/evaluare din 

cadrul USMF „Nicolae 

Testemiţanu”, pentru participare la 

Saloane Internaționale de Inventică 

susținute financiar de AGEPI. 

113.  8.7.5. Aplicarea mecanismelor de evaluare economică a 

rezultatelor cercetării științifice realizată de către 

cercetătorii Universității 

 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Groza E. 

- Negruța L. 

Conlucrare 

- Școala doctorală 

- Departamentul Economie, 

Buget și Finanțe 

Numărul anual de evaluări realizate 

al efectelor economice ale 

cercetărilor (lucrări de doctor, 

doctor habilitat, proiecte de 

cercetare) 

114.  8.8.1. Educația tineretului prin cercetare (rezidenților, 

studenților an. IV-VI) prin promovarea cercetărilor 

inovative ce pot finaliza cu depunerea cererilor de 

inovație/invenție și obținerea certificatului de inovator sau 

brevetului de invenție 

2021 

 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Groza E. 

- Corețchi I. 

- Cucoș D. 

 

Numărul rezidenților, studenților 

an. IV-VI  implicați în cercetări 

inovative ce pot finaliza cu 

depunerea cererilor de 

inovație/invenție și obținerea 

certificatului de inovator sau 

brevetului de invenție 
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VII. PLANUL DE ACȚIUNI CORECTIVE  

PENTRU MENȚINEREA LOGO-ULUI „EXCELENȚA ÎN CERCETARE” 

115.  1. 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 

Acțiuni: 

- Elaborarea/aprobarea SOP-urilor  

1. generale pentru toate laboratoarele (prelevare, 

transport, stocare a materialelor biologice, eliminarea 

deșeurilor biohazard etc.) 

2. specifice pentru fiecare laborator/grup de 

cercetare/domeniu de studiu (biochimie, farmacologie, 

morfologie, biologie moleculară etc) 

 

Identificarea şi numirea persoanei care va oferi consultanţă 

cercetătorilor privind managementul datelor (inclusiv cu 

caracter personal) 

Acțiuni: 

1. Elaborarea Ghidului privind managementul datelor 

științifice, inclusiv ale celor cu caracter personal 

2. Numirea persoanei responsabile de instruirea 

personalului și verificarea periodică a conformității  

3. Instruirea personalului științific, doctoranzilor, 

postdoctoranzilor și altor angajați 

4. Stabilirea unei proceduri de consultanță individuală 

referitor la managementul datelor 

 

februarie-mai - Negruța L. 

- Todiraș M. 

- Groza E. 

- Cucoș D. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 

Departamentul Resurse Umane 

Departamentul Juridic 

Departamentul  Comunicare şi 

Relaţii Publice  

 

 

 

 

 

Ghid (3 capitole) elaborat și 

aprobat: 

1. Bune practici în cercetare 

2. Managementul datelor 

științifice  

3. Model de SOP general și 

specific elaborat și aprobat 

 

 

Persoana responsabilă numită 

pe  managementul datelor 

științifice 

116.  Participarea în cadrul evenimentelor organizate de  Direcția 

proiecte inovaționale din acdrul ANCD. 

 

Desfăşurarea companiilor de popularizare a societăţii civile 

cu rezultatele ştiinţifice obţinute / realizate (Ziua uşilor 

februarie-mai - Groza E. 

- Cucoș D.  

- Raevschi E. 

- Negruța L. 

Conlucare: 

Metodologie de promovare a 

aplicării rezultatelor cercetării 

în activitatea didactică și/sau 

clinică elaborată și aprobată 
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deschise, Research night etc.) 

Stimularea participării cercetătorilor la emisiuni radio, TV. 

Acțiuni: 

- Stabilirea metodologie de promovare a aplicării 

rezultatelor cercetării în activitatea didactică și/sau clinică 

- Elaborarea Registrului OPI/implementărilor în 

activitatea didactică și/sau clinică a rezultatelor 

cercetărilor angajaților USMF (acces deschis pe WEB 

site-ul USMF) 

- Numirea persoanei resonsabile de completarea 

Registrului  

- Elaborarea modalității de promovare și evidență a 

implicării cercetătorilor în activități sociale de 

popularizare a științei (emisiuni TV/radio, expoziții, 

saloane etc.) 

Școala doctorală 

Departamentul Resurse 

Umane 

Departamentul Juridic 

Departamentul  Comunicare şi 

Relaţii Publice 

Registru OPI/ implementărilor 

în activitatea didactică și/sau 

clinică a rezultatelor 

cercetărilor angajaților USMF 

(acces deschis pe WEB site-ul 

USMF) elaborat și aprobat 

Persoana responsabilă numită 

în funcție 

117.  Semnarea noilor acorduri privind mobilitatea 

cercetătorilor, stagii de cercetare cu universităţile, 

instituţiile de cercetare din ţară de peste hotare 

Acțiuni: 

1. Elaborarea unui Registru a Contractelor de colaborare 

la toate nivelele – Universitate/departament/ 

catedră/laborator/centru științific/grup de cercetare/co-

tutelă 

2. Reevaluarea tuturor acordurilor existente cu 

Universități/instituții în vederea analizei prevederilor 

referitor la colaborarea științifică (aplicarea comună la 

concursuri de proiecte, mobilități, doctorate în co-tutelă 

etc.) 

3. Stabilirea mecanismelor de promovare a colaborărilor 

pe domeniul de cercetare 

februarie-mai - Corlăteanu A. 

Conlucrare 

Prorectorii 

Departamentul Relaţii 

internaţionale 

Şcoala doctorală 

Departamentul  Comunicare şi 

Relaţii Publice 

Departamentul  Comunicare şi 

Relaţii Publice 

 

Registru Contractelor de 

colaborare elaborat și aprobat 

 

Acordurile existente 

reevaluate 

 

 

 

118.  Organizarea periodică a atelierelor de lucru, meselor 

rotunde în vederea dezvoltării durabile a abilităţilor de 

cercetare, suport la locul de muncă 

Acțiuni: 

1. Identificarea necesităților de dezvoltare a abilităilor de 

cercetare a angjaților 

februarie-mai - Cucoș D. 

- Groza E. 

Conlucrare 

Şcoala doctorală 

Departamentul Resurse Umane 

Departamentul Comunicare şi 

2 ateliere, 

3 mese rotunde, 

5 suporturi la locul de muncă 

confirmate prin procese 

verbale 
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*sarcini obligatoriu de realizat în anul 2021 

**sarcini de obligativitate medie, finalitatea lor fiind obligatorie în anul 2022 

***sarcini pentru care se necesită de întreprins careva pași în anul 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Departament Cercetare                                        Elena RAEVSCHI 
                                        

 

2. Elaborarea unui Plan de organizare a atelierelor de 

lucru, meselor rotunde, altor forme de instruire a 

cercetătorilor și altor angajați 

3. Organizarea Cluburilor ştiinţifice interdisciplinare 

(Journal Club) 

4. Stimularea și susținerea organizării școlilor de 

vară/iarnă și/sau a work-shop-urilor pe tematică științifică 

pentru beneficiari 

(studenți/masteranzi/doctoranzi/reezidenți) 

Relaţii Publice 

Departamentul Didactic 

Departamentul Juridic 

119.  Elaborarea Regulamentului de Management al proprietăţii 

Intelectuale al USMF „Nicolae Testemiţanu” armonizată cu 

prevederile legislaţiei UE 

Acțiuni: 

1. Aprobarea de către Senatul USMF a Regulamentului 

privind activitatea inovaţională 

februarie-mai - Groza E. 

- Negruța L. 

- Cucoș D. 

- Raevschi E. 

Conlucrare 

Departamentul Juridic 

Regulament elaborat şi 

aprobat 


