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Cu privire Ia înmatricularea la anul HI 
de studii (2017-2018)

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de 
rezidenţiat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.884 din 28 decembrie 2015, în temeiul 
punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,
emit prezentul ordin:

1. La capitolul Oncologie (Chişinău), grupa nr.l, şef catedră D.Sofroni, profesor 
universitar, dr.hab.şt.med., se completează cu o nouă poziţie: „7)Victor Şchiopu”. 
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 794-SP din 11.12.2017 „Cu privire 
la înmatriculare în anul III de studii (2017-2018) postuniversitare prin rezidenţiat
la USMF „Nicolae Testemiţanu”.

*

2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Goncear, Şef serviciu politici 
în domeniul managementului personalului medical şi social.

Ministru Svetlana CEBOTARI
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In conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de 
rezidenţial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.884 din 28 decembrie 2015, în temeiul 
punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,
emit prezentul ordin:

1. La capitolul Obstetrică şi ginecologie (Chişinău), grupa nr.2, şef catedră 
V.Friptu, profesor universitar, dr.hab.ştmed., se completează cu o nouă poziţie: 
„7) Nani Maria”.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 841-SP din 22.12.2017 „Cu privire 
la înmatriculare în anul I de studii (2017-2018) postuniversitare prin rezidenţiat la 
USMF „Nicolae Testemiţanu” la locurile cu fînaţare bugetară.

2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Goncear, Şef serviciu politici 
în domeniul managementului personalului medical şi social.
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Cu privire la modificarea şi completarea ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr.H9-P§2 din 07 octombrie 2016

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de 
rezidenţial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.884 din 28 decembrie 2015, în temeiul 
punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,
emit prezentul ordin:

1. Anexa la ordinul nr.l24-P§3 din 25 octombrie 2017 „Cu privire la repartizarea 
rezidenţilor” se modifică şi se completează după cum urmează:

La capitolul Medicină de familie (Chişinău), grupa nr.2, şef catedră 
Gh.Curocichin, dr.hab.ştmed., profesor universitar, se completează cu poziţia 
12. ’’Diana Pareniuc, de la 02.01.2018”.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 821-SP din 18.12.2017 „Cu 
privire la restabilire din concediu de îngrijire a copilului”.

2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Goncear, Şef serviciu politici în 
domeniul managementului personalului medical şi social.

Ministru Svetlana CEBOTARI

SPDMPMS
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Cu privire la restabilire la studii

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de 
rezidenţiat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.884 din 28 decembrie 2015, In temeiul 
punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,
emit prezentul ordin:

1. Capitolul Cardiologie (Chişinău), grupa nr.la, conducător V.Revenco, 
profesor universitar, dr.hab.ştmed., se completează cu o nouă poziţie: 
„7)Litvinenco Natalia”, începjnd cu 15.12.2017”.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 516-SP din 20.09.2017 „Cu 
privire la restabilire din concediu academic”.

2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Goncear, Şef serviciu politici în 
domeniul managementului personalului medical şi social.

Ministru Svetlana CEBOTARI
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Cu privire ia efectuarea rezidenţiatului anul HI,
Medicina internă (Bălţi)

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de 
rezidenţiat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.884 din 28 decembrie 2015, în temeiul 
punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,
emit prezentul ordin:

1. La capitolul Medicină internă (Bălţi), grupa nr.l, şef catedră N.Bodrug, 
profesor universitar, dr.hab.şt.med., se completează cu o nouă poziţie: ’’Culiga 
Oxana, rezident anul III, efectuarea rezidenţiatului în cadrul IMSP Spitalul
Raional Ungheni, cu efectuarea obligatorie studiilor conexe”.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 16-SP din 12.01.2018 „Cu privire la 
efectuarea rezidenţiatului”.

2. La capitolul Medicină internă (Bălţi), grupa nr.l, şef catedră N.Bodrug,
profesor universitar, dr.hab.şt.med., se completează cu o nouă poziţie: ’’Vrancean 
Alina, rezident anul III, efectuarea rezidenţiatului în cadrul IMSP Spitalul 
Raional Drochia”, cu efectuarea obligatorie studiilor conexe.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 22-SP din 12.01.2018 „Cu privire la 
efectuarea rezidenţiatului”.

3. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Goncear, Şef serviciu politici 
în domeniul managementului personalului medical şi social.
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Cu privire la modificarea şi completarea ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr.ll6-P§3 din 03 octombrie2017

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de 
rezidenţiat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.884 din 28 decembrie 2015, în temeiul 
punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,
emit prezentul ordin:

1. Anexa la ordinul nr.ll6-P§3 din 03 octombrie 2017 „Cu privire la repartizarea 
rezidenţilor” se modifică şi se completează după cum urmează:

La capitolul Medicină de familie (Chişinău), grupa nr.l, şef catedră 
Gh.Curocichin, dr.hab.şt.med., profesor universitar, se completează cu poziţia 
10. ’’Elena Nastas, de la 09.01.2018”.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 852-SP din 26.12.2017 „Cu 
privire la restabilire din concediu de îngrijire a copilului”.

2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Goncear, Şef serviciu politici în 
domeniul managementului personalului medical şi social.

Ministru Svetlana CEBOTARI
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Cu privire la modificarea şi completarea ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr.ll6-P§3 din 03 octombrie 2017

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de 
rezidenţiat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.884 din 28 decembrie 2015, în temeiul 
punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,
emit prezentul ordin:

1. Anexa la ordinul nr.ll6-P§3 din 03 octombrie 2017 „Cu privire la repartizarea 
rezidenţilor” se modifică şi se completează după cum urmează:

La capitolul Medicină de familie (Chişinău), grupa nr.l, şef catedră 
Gh.Curocichin, dr.hab.şt.med., profesor universitar, se completează cu poziţia
9. ’’Ilenuţa Guşilă, de la 09.01.2018”.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 825-SP din 20.12.2017 „Cu 
privire la restabilire din concediu de îngrijire a copilului”.

2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Goncear, Şef serviciu politici în 
domeniul managementului personalului medical şi social.
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