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Discutat și aprobat la  

ședința Consiliului Facultăţii  

Proces verbal nr. 4 din 13 iunie 2017 

 

PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII FARMACIE  

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 
 

Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” are ca obiective elemente specifice menite să promoveze educaţia şi cercetarea în 

concordanţă cu exigenţele societăţii actuale şi cu necesitate de integrare în circuitul valorilor 

universale. 

Calitatea învăţământului farmaceutic practicat de Facultatea Farmacie din Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” este o trăsătură definitorie, o proprietate 

emergentă provenită din concepţie, integritate şi resurse care respectă următoarele principii: 

 Scop:  

 formarea profesională a specialiștilor  în domeniul științelor farmaceutice în 

conformitate cu nivelul actual al cunoașterii; 

 asigurarea formării continue postuniversitare a specialiștilor din domeniul farmaceutic; 

 promovarea învățământului superior farmaceutic pe plan național și International; 

 promovarea cercetării științifice ca una din activitățile de bază a cadrelor didactice prin 

colaborări naționale și internaționale. 

 

 Misiune şi obiective: centrate de student 

 Conducere: cu viziune clară spre viitor, cu stabilirea obiectivelor, susţinerea valorilor, 

crearea de modele etice şi de încredere, ce încurajează contribuţiile valoroase şi 

recunoaşterea lor 

 Implicarea resursei umane prin: folosirea talentului şi capacităţii acesteia, motivarea, 

inovarea, creativitatea, sentimentul de stăpânire a domeniului de actualitate, 

responsabilitatea profesorilor şi studenţilor pentru înnoirea continuă 

 Abordarea procesuală a evenimentelor 

 Abordarea sistemică a managementului 

 Îmbunătăţirea continuă a activităţii prin: stabilirea de obiective de schimbare, de 

ameliorare, măsurarea eficienţei mecanismelor care determină şi implementează aceste 

schimbări în bine 

 Întemeierea deciziilor pe fapte. 
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Obiective Responsabilitate Termen 

CIFRA DE ÎNMATRICULARE  

Selecţia pe bază de concurs a candidaţilor la specializarea farmacie  Comisia de admitere 
Iulie - 

septembrie 

Identificarea unor posibilităţi de atragere a unui număr cât mai mare de 

studenţi străini 

Consiliul Facultății, 

cadrele didactice 
Permanent 

PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Evaluarea și aprobarea curriculelor noi aferente disciplinelor de studiu la 

toate disciplinele din cadrul programului de studii Farmacie  

Comisia de asigurare 

a calităţii și evaluare 

curriculară 

Decembrie 

2017 

Monitorizarea curriculelor noi aferente disciplinelor de studiu ale 

fiecărei catedre în vederea adaptării la cerinţele mediului socio-

economic; 

Comisia de asigurare 

a calităţii și evaluare 

curriculară 

Permanent 

Extinderea utilizării metodelor moderne de predare şi învăţare centrate 

pe student; achiziţionarea de software didactic, utilizarea tehnologiei 

informaţiei în procesul de predare / învăţare 

Şefi de catedră 

Cadre didactice 
Permanent 

Dezvoltarea programului permanent de mobilităţi academice (naţional şi 

internaţional) care să permită transferul de metodologie şi tehnologie 

didactică 

Decan, Prodecan 

Şefi de catedră 
Permanent 

Continuarea integrării activităţii practice a studenţilor în laboratoarele 

CŞDM şi orientarea activităţii practice spre domenii cu caracter 

aplicativ 

Decan, Prodecan 

Şefi de laboratoare 
Permanent 

Continuarea integrării activităţii practice a studenţilor în Centrul de 

Cultivare a Plantelor Medicinale pe lângă Facultatea Farmacie 

Decan, Prodecan 

Directorul CCPM,  

şefi de catedră 

Permanent 

Perfecţionare bazei de date pentru examenul de absolvire la Programul 

de studii Farmacie 

Decan, Prodecan 

Şefi de catedră 

Decembrie 

2017 

Eficientizarea procesului de organizarea, aplicarea și monitorizare a 

sistemului intern de asigurare a calității la nivel de facultate 

Comisia de asigurare 

a calităţii și evaluare 

curriculară, Decanat; 

Catedrele 

Permanent 

Întreprinderea măsurilor pentru continuarea procesului de 

internaționalizare a programului de studiu Farmacie 

Decan, Prodecan 

Şefi de catedră 
Permanent 

Perfecţionarea instruirii postuniversitare prin rezidenţiat la toate 

disciplinele, inclusiv şi a stagiilor practice 

Coordonatori şi 

conducători de stagii 

de rezidenţiat 

Permanent 

Implicarea cadrelor didactice în proiecte didactice internaţionale Cadre didactice Permanent 
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Obiective Responsabilitate Termen 

Continuarea eforturilor pentru contactarea şi atragerea foştilor 

absolvenţi în politica de dezvoltare a învăţământului şi cercetării din 

facultate 

Consiliul Facultăţii Permanent 

Perfectarea procesului de organizarea stagiilor de practică la facultate 

Responsabilii de 

practică; Consiliul 

Facultății 

Martie 

2018 

Monitorizarea procesului de organizarea procesului de evaluare a 

rezultatelor academice 

Comisia de asigurare 

a calităţii și evaluare 

curriculară, Decanat; 

Catedrele 

Permanent 

Intensificarea procesului de dezvoltare a personalului academic prin 

organizarea și petrecerea formării continue a cadrelor didactice și didactico-

științifice în cadrul facultăților de farmacie din România 

Comisia de asigurare 

a calităţii și evaluare 

curriculară, Decanat; 

Catedrele 

Permanent 

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

Activitatea de cercetare în Facultatea de Farmacie urmăreşte menţinerea direcţiilor de cercetare consacrate, 

dar şi dezvoltarea unor direcţii noi în concordanţă cu priorităţile mondiale în domeniul farmaceutic cu 

resursele umane existente şi cu dotarea laboratoarelor. 

Promovarea conceptului de iniţiativă antreprenorială în cercetare; 

orientarea către excelenţă a cercetării prin aplicarea normelor de bună 

practică de cercetare şi de bună practică de laborator în acord cu 

reglementările internaţionale 

Decanatul 

Catedrele 
Permanent 

Elaborarea de proiecte cu finanţare internă şi externă, CNCSIS, ANCS, 

FP7 

Decanatul 

Catedrele 
Permanent 

Colaborarea cu centre şi colective de cercetare din alte ţări ale Uniunii 

Europene, atât prin programe bilaterale, cât şi prin reţele internaţionale. 

Decanatul 

Catedrele 
Permanent 

Valorificarea rezultatelor cercetării în publicaţii recunoscute 

internaţional. Susţinerea organizării manifestărilor ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 

Decanatul 

Catedrele 
Permanent 

Creşterea numărului conducătorilor de doctorat şi atragerea 

absolvenţilor către această formă de perfecţionare 

Conducători de 

doctorat 
Decembrie 

MANAGEMENT 

Managementul la nivelul Facultăţii de Farmacie optează pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă: 

Creşterea rolului personalului facultăţii în eficientizarea proceselor: 

didactic, de cercetare şi administrativ; dezvoltarea unui sistem operativ, 

informatizat de comunicare curentă; elaborarea de proceduri 

operaţionale la nivelul catedrelor 

Decan, Prodecan, 

Şefi de catedră, Şefi 

de disciplină 

Permanent 
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Obiective Responsabilitate Termen 

Activităţi de conlucrare şi ghidare a procesului de studii: şedinţe 

operative cu şefii de catedră; adunări cu reprezentanţii studenţilor 

(şedinţe de starostat) 

Decan, Prodecan, 

Şefi de catedră 

Pe 

parcursul 

anului de 

studii 

Eficientizarea mecanismelor de asigurare a calităţii prin iniţierea 

implementării procedurilor operaţionale şi de control, analize periodice, 

întocmirea raportului comisiei de asigurare a calităţii pe facultate 

Comisia de asigurare 

a calităţii și evaluare 

curriculară 

Decembrie 

2017 

Perfectarea mecanismelor de implementare oportună a deciziilor luate în 

cadrul Universităţii 
Decan, Prodecan Permanent 

Creşterea fondurilor extrabugetare prin sporirea  parteneriatelor cu 

agenţii economici 
Decan, Prodecan Permanent 

Sprijinirea şi antrenarea studenţilor în întreaga activitate academică. Consiliul Facultăţii Permanent 

Masuri privind îmbunătăţirea calităţii cursurilor prin evaluare satisfacţiei 

studenţilor 
Decan, Prodecan Permanent 

Intensificarea colaborării cu Asociaţia Farmaciştilor din RM în vederea 

monitorizării modului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de 

muncă. 

Decan, Prodecan Permanent 

Stimularea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar prin promovarea 

meritelor şi a valorii 
Consiliul  Facultăţii Permanent 

Preocupări în vederea promovării unei şcoli farmaceutice  creativă şi 

originală în RM 
Cadre didactice Permanent 

 

 

 


