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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 

Congresul internațional pentru studenți, doctoranzi și tineri medici MedEspera 2022 

1.  Activități participative la 

elaborarea Conceptului de 

organizare a conferinței în cadrul 

Zilelor USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

Martie-iunie Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

Facultate, prodecanii 

Conlucrare 

- Echipa de lucru DC 

Concept aprobat CȘ/S Realizat 

2.  Logistica Conferinței Martie-

aprilie 
- Responsabili pentru 

activitatea de cercetare la 

subdiviziuni 

Programul conferinței 

Comisii de lucru, comitet științific 

și organizatoric 

Instrucțiuni pentru autori și 

participanți 

Realizat 

3.  Colectarea rezumatelor 

(colectare, procesare, evaluare 

etc.)  

 

 

aprilie-

septembrie 
- Responsabilii pentru 

activitatea de cercetare în 

subdiviziuni 
Conlucrare 

Secretarii comitetelor 

științifice 

Colecția de rezumate/facultate Realizat 

4.  Activități dedicate diasporei 

medicale organizate în cadrul  

Zilelor USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

octombrie Responsabil pentru 

activitatea de cercetare la 

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 

 

 

Responsabil pentru 

activitatea de cercetare la 

Facultate 

 

Conlucrare 

Șefii de subdiviziuni 

Numărul de seminare de 

informare documentate prin 

procese verbale 

 

6.  7.2.3. Asigurarea rentabilității 

serviciului antiplagiat prin 

acțiuni de 

promovare/informare a 

studenților, angajaților altor 

instituții 

2022 

 

 

Prodecanii, sefii de 

catedre/directori de proiecte 

Responsabili pentru 

activitate de cercetare 

catedre/ coordonatori CȘSR 

ASRM 

-  acțiuni documentate de 

promovare/informare a 

studenților, angajaților. 

 

Realizat parțial 

II. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT STRATEGIC 

7.  1.3.4 Organizarea coordonării 

activităților de cercetare, 

inclusiv a studenților, în cadrul 

Facultăților 

 

 

Ianuarie-

februarie 

2022 – pe 

parcurs  

Șefii de catedre 

Responsabilii pentru 

activitatea de cercetare în 

subdiviziuni/catedre 

Responsabilii CȘSR 

Conlucrare 

Responsabilul de activitate 

științifică la Facultate 

Planul de activitate științifică a 

subdiviziunilor  Facultății  

elaborat și aprobat 

 

Realizat parțial 

8.  2.8.1. Elaborarea caietului de 

sarcini și planului calendaristic 

de elaborare/ testare/ 

implementare a sistemului 

informațional pe domeniul 

cercetare al USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

2022 
 

 

 

 

Respensabili pentru 

activitatea de cercetare 

subdiviziuni/CȘSR  
 

 

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 

 

9.  3.5.1. Elaborarea, aprobarea și 

implementarea sistemului de 

evidență a cercetărilor 

studenților și rezidenților 

 

2022 

Septembrie

-noiembrie 

Responsabili pentru 

activitatea de cercetare 

catedre /coordonatorii 

CȘSR 

Aprobarea conceptului 

sistemului de evidență a 

cercetărilor studenților și 

rezidenților 
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10.  3.6.1. Elaborarea, aprobarea și 

implementarea sistemului de 

rating al studenților, 

rezidenților pe domeniul 

cercetării 

 

2022 

noiembrie 

 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

facultăți/coordonatorii 

CȘSR 

Aprobarea conceptului sistemului 

de rating al studenților, 

rezidenților pe domeniul cercetării 

 

11.  6.1.1. Elaborarea și aprobarea 

Strategiei instituționale de 

publicare a lucrărilor științifice 

realizate la USMF „Nicolae 

Testemițanu” și/sau cu 

participarea angajaților 

Universității 

2022-2025 - Sefi de subdiviziuni 

/catedre 

- Responsabilii pentru 

activitatea de cercetare în 

subdiviziuni/catedre 

 Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

facultăți 

Strategia instituțională de 

publicare a lucrărilor 

științifice realizate la USMF 

„Nicolae Testemițanu” și/sau 

cu participarea angajaților 

Universității elaborată și 

înaintată spre aprobare 

Crearea grupului de lucru 

2022- draftul strategiei 

 

12.  7.3.1. Includerea lucrărilor de 

licență în regulamentul de 

verificare antiplagiat 

(Modificarea regulamentului 

intern) 

2022-2030 

 

2022 

septembrie 

 

- Sefi de subdiviziuni 

/catedre 

Conlucrare 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

facultăți 

Regulamentul intern modificat 

prin includerea capitolului 

privind verificarea antiplagiat 

a tezelor de licență 

 

13.  Promovarea Strategiei Resurselor 

Umane pentru menținerea Logoul 

”Excelentă în cercetare” 

Aprilie, 

2022 

Responsabili pentru 

activitatea de cercetare 

catedre/directori de 

proiecte/cercuri științifice 

Raport privind realizarea 

Strategiei Resurselor Umane 

pentru mentinerea Logoul 

”Excelentă în cercetare” 

 

14.  7.3.2. Elaborarea și aprobarea 

conceptului de verificare a 

lucrărilor de licență prin 

aplicarea instrumentului 

antiplagiat 

 

2022 

aprilie 

 

 Sefi de subdiviziuni 

/catedre 

Conlucrare 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

facultăți 

Conceptul de verificare a 

tezelor de licență prin aplicarea 

instrumentului antiplagiat 

elaborat 

 

III. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT OPERAȚIONAL 
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15.  3.3.1. Implicarea studenților și 

rezidenților în activitățile de 

cercetare realizate la catedre/ 

subdiviziuni ale Facultății 

2022 
 

 

 

Responsabili pentru 

activitatea de cercetare la 

catedre /cercuri științifice 

Numărul studenților și 

rezidenților implicați în 

activitățile de cercetare 

realizate la catedre, laboratoare 

și alte subdiviziuni ale 

Universității, documentate 

 

16.  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*** 

2022 
 

 

 

- Decanatul Facultății de 

Stomatologie 

-Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Conlucrare 

Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

facultăți 

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 

Realizare în cadrul p.2.8. 

17.  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 

Realizat parțial 

18.  Monitorizarea și completarea 

Registrului raportare al 

ratingurilor pe subdiviziuni 

2022  - Sefi de subdiviziuni 

/catedre 

Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Registru de lucru funcțional, 

completat și actualizat 

 

19.  Colectarea rapoartelor  

subdiviziunilor  privind 

activitatea de cercetare și 

inovare în USMF „Nicolae 

Testemițanu” pentru anul 2022 

octombrie-

noiembrie- 

 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare  în 

subdiviziuni 

 

Mapa electronică cu rapoarte  

20.  Elaborarea Planului de acțiuni 

privind implementarea 
2022 

ianuarie 

- Sefi de subdiviziuni 

/catedre 

Plan aprobat  
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Strategiei de fortificare a 

domeniului Cercetării și 

Inovării (2020-2030) în USMF 

„Nicolae Testemițanu” pentru 

anul 2022 

 

Conlucrare 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

facultăți 

 

21.  Elaborarea Planului de acțiuni 

privind implementarea 

Strategiei pentru Știința 

Deschisă (2021-2026) în 

USMF „Nicolae Testemițanu” 

pentru anul 2022 

2022 

ianuarie 

- Sefi de subdiviziuni 

/catedre 

 

Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Plan aprobat Realizat 

22.  Elaborarea Planului de 

activitate al Departamentului 

Cercetare pentru anul 2022 

(PAS 8.3)  

2022 

ianuarie 

- Decanatul Facultății de 

Stomatologie 

Conlucrare 

Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

facultăți  

 

Plan aprobat Realizat 

23.  Elaborarea Planului de ședințe 

al Departamentului Cercetare 

pentru anul 2022   

2022 

ianuarie 

- Decanatul Facultății de 

Stomatologie 

Conlucrare 

Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

facultăți  

 

Plan aprobat Realizat 

24.  Elaborarea planului pe USMF 

„Nicolae Testemițanu” privind 

organizarea manifestărilor 

științifice pentru anul 2022 

2022 

ianuarie 

- Decanatul Facultății de 

Stomatologie 

Conlucrare 

Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

facultăți  

Plan aprobat Realizat 

25.  Procesarea datelor din Noiembrie- - Responsabili pentru Raportul privind activitatea de  
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rapoartele privind activitatea 

de cercetare și inovare în 

USMF „Nicolae Testemițanu” 

pentru anul 2022 prezentate de 

subdiviziuni USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

Decembrie 

2022 
activitate de cercetare la 

facultăți 

 

cercetare și inovare în  

Facultate 2022 

26.  Elaborarea raportului privind 

realizarea Planului de acțiuni 

privind implementarea 

Strategiei de fortificare a 

domeniului Cercetării și 

Inovării (2020-2030) în USMF 

„Nicolae Testemițanu” pentru 

anul 2022 

decembrie 

2022 

(elaborat) 

ianuarie 

2023 

(aprobat) 

 

 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare la 

facultăți 

 

Raport aprobat  

IV. EVIDENȚĂ PE PARCURS 

27.  1.3.2 Organizarea funcționării 

cercurilor științifice în 

subdiviziunile Facultății de 

Stomatologie.  

 

2022 

octombrie  

 

 

 

Decanatul 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare a 

subdiviziunilor/CȘSR 

Numărul de cercuri științifice ale 

Facultății de  Stomatologie 

(documentat) 

 

 

 

Realizat Parțial 

28.  1.3.3 Implicarea studenților și 

rezidenților în realizarea 

temelor proiectelor științifice 

în cadrul Programelor de Stat, 

proiectelor naționale și 

internaționale.  

2022 

 

 

- Decanatul Facultății de  

Stomatologie 

- Directori de Proiecte 

- Șefii de 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de  

Stomatologie 

Conlucrare 

Numărul anual al studenților și 

rezidenților implicați în 

realizarea temelor proiectelor 

științifice în cadrul 

Programelor de Stat, 

proiectelor naționale și 

internaționale 

 

Realizat 
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- INCMS, Departamentul 

de Cercetare 

29.  
 

Educația tineretului prin cercetare 

(rezidenților, studenților an. III-V) 

prin promovarea cercetărilor 

inovative ce pot finaliza cu 

depunerea cererilor de 

inovație/invenție și obținerea 

certificatului de inovator sau 

brevetului de invenție. (8.8.1) 

2022 
 

2020-2030  

pe parcurs 

 

- Decanatul Facultății de  

Stomatologie 

- Directori de Proiecte 

- Șefii de 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de  Stomatologie 

Numărul rezidenților, studenților 

an. III-V  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 CONSILUL FACULTĂȚII 

 
30.  Prezentarea Planului privind 

activitatea de cercetare la 

facultatea Stomatologie pentru 

anul 2022 
Raportarea Ratingurilor pe 

facultate (indicele Hirsh în 

Google Academic, Scopus, Web 

of Science; numărul angajaților 

înregistrați etc) 

Ianuarie 
2022 

 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

Planul de activitate aprobat 

Documentul elaborat/raportat 

Realizat 

31.  Monitorizarea activității 

științifice pe facultate în baza 

rating-ului și participării în 

proiecte de cercetare 

 

Februarie 

2022 

 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Documentul elaborat/raportat Realizat 

32.  Pregătirea către desfășurarea 

conferinței științifice anuale în  

Zilelor USMF ,, Nicolae  

testemițanu’’  

 

Martie2022 

 

- Decanatul Facultății de  

Stomatologie 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Planul de activitate aprobat 

Documentul elaborat 

Realizat 
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33.  Aprobarea conceptului de 

verificare a lucrărilor de licență 

prin aplicarea instrumentului 

antiplagiat – actualizare 

regulament 

 

Aprilie2022 

 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

Document aprobat Realizat 

34.  Informarea despre ziua ușilor 

deschise USMF 

 

Mai 2022 

 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

Conlucrare 

- Echipa DC 

Număr de participanți Realizat 

35.  Pregătirea, organizarea şi 

promovarea activităților și 

manifestărilor științifice din 

cadrul facultății 

 

Iunie2022 

 

- Decanatul Facultății de  

Stomatologie 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

Sesiuni de informare 

documentate/procese verbale 

Realizat 

36.  Înaintarea către CF 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 (3.1.1) 

 

Iulie2022 

 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

- Responsabil pentru 

activitatea de cercetare pe 

facultate  

Proces verbal  

37.  Registrul de lucru al 

Acordurilor de colaborare 

națională/ internațională 

completat cu compartimentul 

(4.7.2) 

 

August 2022 

 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

Document aprobat  

38.  Consolidarea capacităților de 

cercetare prin informare referitor 

la oportunitățile de finanțare 

 

Septembrie 

2022 

 

- Decanatul Facultății de  

Stomatologie 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

Sesiuni de informare și 

documentate 

 

39.  Raportarea Ratingurilor pe 

facultăți ( indicele Hirsh în 

 

Octombrie 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Raport aprobat  
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Google Academic, Scopus, 

Web of Science; numarul 

angajaților înregistrați 

2022 

 

Facultatea de Stomatologie 

40.  Totalurile privind desfășurarea 

conferinței științifice  anuale în 

cadrul Zilelor USMF ,, Nicolae  

testemițanu’’ 

 

Noiembrie20

22 

 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

Raport, dovezile activităților 

științifice pe subdiviziuni 

 

41.  Discutarea și avizarea 

raportului privind activitatea de 

cercetare la facultate pentru 

anul 2022 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) 

(1.3.4) 

 

Decembrie 

2022 

 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

Raport aprobat  

 
VI.  ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL SUBDIVIZIUNILOR PRIMARE (catedre, laboratoare afiliate) 

 

a. Activitatea cadrului științifico-didactic 

 
42.  Elaborarea unor cerințe 

minime privitor la publicațiile 

anuale ale colaboratorilor 

facultății de stomatologie și a 

doctoranților 

2022 - Șefii de 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

 

Numărul anual de articole 

publicate 

Realizat 

43.  Elaborarea acțiunilor privind 2022 - Responsabili pentru Prezentarea acțiunilor de Realizat 
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implementarea Strategiei de 

fortificare a domeniului Cercetării 

și inovării 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

implementare 

44.  Monitorizarea ratingului științific 

conform criteriilor aprobate pe 

facultăți și subdiviziuni.  

2022 - Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Participări active conferinte 

nationale/internationale 

Realizat Parțial 

45.  Monitorizarea si coordonarea 

activitatii științifice prin 

informare referitor la 

oportunitățile de finanțare 

2022 - Șefii de 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

 

Număr de ședințe de informare 

(procese verbale) 

 

46.  Activitatea de Informarea si 

consultantă cu referire la congrese 

si reviste științifice și 

popularizarea  științei pasibile 

pentru publicare 

2022 - Șefii de 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Ședințe de informare si consultații Realizat 

a. Activitatea studenților (cercul științific) 

47.  Implicarea studenților ASR și 

USSM în campanii de promovare 

a științei în rândul studenților 

2022 - Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni. 

- Membrii ASR și USSM 

Informarea studenților și 

promovarea 

 

Realizat 

48.  Coordonarea si evaluarea 

cercurilor știițifice  
2022 - Coordonatorii CȘSR Plan de activitate științific 

Nr membri a. 2022 

Realizat 

49.  Organizarea evenimentelor 

științifice, a atelierelor de lucru și 

Workshop-urilor la diferite 

discipline pentru studenți cu 

implicarea rezidenților 

2022 - Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

- Membrii ASR și USSM 

Informarea studenților 

Promovarea evenimentelor 

Realizat 

50.  Activitatea de Informarea si 

consultantă cu referire la congrese 

și reviste științifice și 

popularizarea  științei pentru 

2022 - Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

- Responsabili CSS 

Nr. scrisori informative Realizat 
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publicare pentru studenți și 

rezidenți 

51.  Participarea cu conferințe și 

workshop-uri în cadrul 

congresului MedEspera și 

Conferinței științifice anuale 

2022 - Șefii de 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Informarea studenților 

Promovarea evenimentelor 

Realizat 

52.  Informare și suport despre 

proiecte de cercetare nationale și 

internationale studențești  

2022 - Directori de Proiecte 

- Șefii de 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

 

Regulile de aplicare și participare 

la proiecte 

Realizat 

53.  Implicarea studenților în 

evenimentele științifice organizate 

de ASR 

2022 - Decanatul Facultății de 

Stomatologie 

- Șefii de 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

Informarea și oportunitățile Realizat 

54.  Selectarea studentilor pentru 

participarea la olipiade , 

competiții  

2022 - Decanatul Facultății de 

Stomatologie 

- Directori de Proiecte 

- Șefii de 

subdiviziuni/catedre 

 

Criteriile de selectare și 

participare 

Realizat  

55.  Evaluarea periodică a activității 

cercurilor științifice la catedre 
2022 - Decanatul Facultății de 

Stomatologie 

- Responsabili pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

 

Prezentarea raportului Realizat 
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56.  Propunerea de a numi 

Responsabil de cercetare, 

reprezentant din partea 

studenților, la CF 

2022 Șefii de subdiviziuni 

Responsabili pentru 

activitatea de cercetare la 

subdiviziuni 

Coordonatorii CȘSR 

Ordin  

STRATEGIA PENTRU ȘTIINȚA DESCHISĂ 

DOMENIUL STRATEGIC PRIORITAR 2: DATE DESCHISE 

DOMENIUL STRATEGIC PRIORITAR 3: EVALUAREA ȘTIINȚEI DESCHISE 

3.1 Asigurarea înregistrării cadrelor 

științifico-didactice în bazele de 

date internaționale (Google 

Scholar, Scopus etc.) (3.1.1.2) 

2021-2026 

 

2022 

Februarie 

- Responsabilii pentru 

activitatea de cercetare în 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de Stomatologie 

 

Ponderea cadrelor științifico-

didactice înregistrate în bazele de 

date internaționale (Google 

Scholar, Scopus etc.). 

 

Realizat 

3.2 Monitorizarea ratingului 

științific conform criteriilor 

aprobate pe subdiviziuni/catedre 

și individual. (3.1.1.3) 

2021-2026 

 

2022 

noiembrie 

- Responsabilii pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabilul de 

activitate științifică  la 

Facultatea de  Stomatologie 

 

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 prin 

elaborarea unor cerințe minime 

privitor la publicații anuale ale 

colaboratorilor și doctoranților 

(minim 2 articole). (3.1.2.1) 

2022-2026 

2022 

decembrie 

- Șefii de 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabilii pentru 

activitate de cercetare în 

subdiviziuni/catedre 

- Responsabilul de 

activitate științifică la 

Facultatea de  Stomatologie 

 

Numărul anual de articole 

publicate în reviste cotate ISI 

şi/sau WoS, SCOPUS  
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