
1 

 

  

 

 

 

 

  

 

Cu privire la constituirea Comisiilor de Stat 

pentru examenul de absolvire 

a sudiilor potuniversitare prin rezidenţiat,  

promoţia anului 2017, 

 la etapa ,,test-control”, pe specialități 

 

      În corespundere cu prevederile Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014, Hotărârii 

Guvernului nr. 884 din 28.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 

studiilor de rezidenţiat nr. 884  din  28.12.2015; Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.60-P&2 din 

26.05.2017 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Examenului de absolvire a medicilor 

rezidenţi promoţia 2017”, Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de 

absolvire a studiilor postuniversitare prin rezidențiat în cadrul Universității de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” aprobat prin proces - verbal al ședinței Senatului nr.1/10 din 

06.04.2017, în scopul examină nivelului de cunoştinţe a medicilor rezidenţi, promoţia anului 

2017, la etapa ,,test-control” a Examenului de absolvire a sudiilor potuniversitare prin rezidenţiat, 
 

 

  O R D O N: 

  A constitui Comisiile de Stat pentru Examenul de absolvire a sudiilor potuniversitare prin 

rezidenţiat în scopul examinării cunoştinţelor medicilor rezidenţi, promoţia anului 2017, la etapa 

,,test-control” a Examenului de absolvire a sudiilor potuniversitare prin rezidenţiat, pe 

specialități, în următoarea componenţă: 

 

Anesteziologie reanimatologie 
 

Preşedinte: -Gurschi N. - dr.şt.med., conferențiar universitar, șef catedră Anesteziologie 

şi reanimatologie nr.2 

Examinatori:  -Cojocaru V.- dr.hab.şt.med., profesor universitar, șef catedră Anesteziologie 

şi reanimatologie nr.2 

-Șandru S. – dr.şt.med., conferenţiar universitar, șef catedră Anesteziologie şi 

reanimatologie nr.1 „Valeriu Ghereg” 

-Belîi A. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Anesteziologie şi 

reanimatologie nr.1, „Valeriu Ghereg” 

-Grib L. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, prodecan Facultatea 

Rezidențiat și Secundariat Clinic 

Secretari:  

 

 

-Guțan V. -  dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Anesteziologie şi 

reanimatologie Nr. 2 
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Chirurgie       
 

Preşedinte:  -Bujor P. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Chirurgie nr.2 

Examinatori:  -Ignatenco S. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie nr.1 

„Nicolae Anestiadi” 

-Anghelici Gh. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Chirurgie nr.2 

-Bour A. – dr.hab.şt.med., profesor universitar, șef catedră Chirurgie nr.5  

-Tiron V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie nr.2 

-Conţu O. - dr.șt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie  nr.4 

-Darciuc V. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, Disciplina Cardiologie 

Secretar:   -Berliba S. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie nr.1 

„Nicolae Anestiadi” 
 

 

Chirurgie pediatrică  
 

Preşedinte: -Moroz P.- dr.hab.med., profesor universitar, catedra Chirurgie, ortopedie și 

anesteziologie pediatrică  

Examinatori:  -Curajos B. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Chirurgie, ortopedie 

și anesteziologie pediatrică  

-Şavga N. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Chirurgie, ortopedie 

și anesteziologie pediatrică  

-Bernic J. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Chirurgie, ortopedie 

și anesteziologie pediatrică  

-Gîncu Gh. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie, ortopedie 

și anesteziologie pediatrică 

-Grib L. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, prodecan Facultatea 

Rezidențiat și Secundariat Clinic  

Secretar:  -Jalbă A. – dr.șt.med, conferenţiar universitar, catedra Chirurgie, ortopedie și 

anesteziologie pediatrică 

 
 

Obstetrică şi ginecologie 
 

Preşedinte:  -Pavlenco-Marian A. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Obstetrică 

şi ginecologie nr.1 

Examinatori: -Tabuică Ul. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Obstetrică 

ginecologie nr.2 

-Popuşoi O. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Obstetrică şi 

ginecologie nr.1 

-Grib L. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, clinica medicală nr.3 

subdiviziunea ,, Sf. Treime”, prodecan Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat 

Clinic 

Secretar:  -Belousov T.- dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Obstetrică şi 

ginecologie nr.1 
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Otorinolaringologie 
 

Preşedinte:  -Sandul A. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Otorinolaringologie 

Examinatori: 

   

-Vetrician S.- dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Otorinolaringologie 

-Cabac V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Otorinolaringologie 

-Ababii P. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Otorinolaringologie  

-Maniuc M. -dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Otorinolaringologie 

-Sencu S. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Otorinolaringologie  

-Darciuc V. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, Disciplina Cardiologie 

Secretar:  -Diacova S. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Otorinolaringologie 

 

 

  Ortopedie şi traumatologie 
  

Preşedinte:  -Verega Gr.- dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Ortopedie și 

traumatologie  

Examinatori: -Caproş N.- dr.hab.şt.med., profesor universitar, şef catedră Ortopedie și 

traumatologie 

-Croitor Gh. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Ortopedie și 

traumatologie 

-Pulbere O. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Ortopedie și 

traumatologie 

-Darciuc V. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, Disciplina Cardiologie 

Secretar:  -Erhan N. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Ortopedie și 

traumatologie 

 

  

Oftalmologie  
 

Preşedinte:  -Jeru I. - dr.șt.med, conferenţiar universitar, catedra Oftalmologie 

Examinatori:  -Bendelic E. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, şef catedră Oftalmologie 

-Lupaşcu V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Oftalmologie 

-Pasenco T. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Oftalmologie 

-Corduneanu A. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Oftalmologie 

-Darciuc V. - profesor universitar, dr.hab.şt.med., Disciplina Cardiologie 

Secretar:  -Dumbraveanu L. - dr.şt.med.,  conferențiar universitar, catedra Oftalmologie 

 

  

 

Chirurgie dento-alveolară 
  

Preşedinte:  -Chele N. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, șef catedră Chirurgie oro-

maxilo-facială și implantologie orală ,,Arsenie Gutan,, 

Examinatori:  -Zănoagă Ol.- asistent universitar, catedra Chirurgie oro-maxilo-facială, 

implantologie orală şi stomatologie terapeutică ”Arsenie Guţan” 

 -Mostovei A. – dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie oro-

maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guţan” 

-Grib L. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, clinica medicală nr.3 

subdiviziunea ,, Sf. Treime”, prodecan Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat 

Clinic  

Secretar:  -Procopenco O. - dr.şt.med., asistent universitar, catedra Chirurgie oro-

maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guţan” 
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Chirurgie oro-maxilo-facială 
  

Preşedinte:  -Chele N. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, șef catedră Chirurgie oro-

maxilo-facială și implantologie orală ,,Arsenie Gutan,, 

Examinatori:  -Zănoagă Ol.- asistent universitar, catedra Chirurgie oro-maxilo-facială, 

implantologie orală şi stomatologie terapeutică ”Arsenie Guţan” 

 -Mostovei A. – dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie oro-

maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guţan” 

-Grib L. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, clinica medicală nr.3 

subdiviziunea ,, Sf. Treime”, prodecan Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat 

Clinic  

Secretar:  -Procopenco O. - dr.şt.med., asistent universitar, catedra Chirurgie oro-

maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guţan” 

 

Protetică dentară 
  

Preşedinte:  -Bajurea N. -  dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie oro-

maxilo-facială și implantologie orală ,,Arsenie Gutan,, 

Examinatori:  -Solomon O. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, șef catedră Stomatologie 

ortopedică ,,Ilarion Postolachi” 

-Postolachi Al. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Stomatologie 

ortopedică ,,Ilarion Postolachi” 

-Pancenco A. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Stomatologie 

ortopedică ,,Ilarion Postolachi” 

-Oineagra V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Stomatologie 

ortopedică ,,Ilarion Postolachi” 

-Guţuţui V.- dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Stomatologie 

ortopedică ”Ilarion Postolachi” 

-Grib L. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, clinica medicală nr.3 

subdiviziunea ,, Sf. Treime”, prodecan Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat 

Clinic 

Secretar:  -Cojuhari N. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Stomatologie 

ortopedică ”Ilarion Postolachi” 

 

 

Parodontologie 
  

Preşedinte:  -Fala V. - dr.hab.şt.med.,  conferențiar universitar, șef catedra Stomatologie 

terapeutică 

Examinatori:  -Ciobanu S. - dr.hab.şt.med.,  profesor universitar, șef catedră de 

Odontologie, paradontologie şi patologie orală 

-Chetruș V. – dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Odontologie, 

paradontologie şi patologie orală  

-Grib L. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, clinica medicală nr.3 

subdiviziunea ,, Sf. Treime”, prodecan Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat 

Clinic  

Secretar:  -Danici A. – asistent universitar, catedra Odontologie, paradontologie şi 

patologie orală 
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Urologie 
  

Preşedinte:  -Ghicavâi V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Urologie și 

nefrologie chirurgicală 

Examinatori:  -Tănase A. – dr.hab.şt.med., profesor universitar, șef catedra Urologie și 

nefrologie chirurgicală 

-Ceban E. –dr.hab.șt.med, profesor universitar, catedra Urologie și nefrologie 

chirurgicală, prorector pentru activitate clinică 

-Guțu C. – dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Urologie și nefrologie 

chirurgicală 

-Oprea A. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Urologie și nefrologie 

chirurgicală 

Secretar:  -Pleșca Ed. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Urologie și 

nefrologie chirurgicală 

 

 

Ortodonţie  
   

Preşedinte:  -Trifan V.- dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie oro-

maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie  

Examinatori:  -Lupan I. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, şef catedră Chirurgie oro-

maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie 

-Mihailovici Gh. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie 

oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie 

-Buşmachiu I. – dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie oro-

maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie  

-Ciumeico L. – asistent universitar, catedra Chirurgie oro-maxilo-facială 

pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie  

-Grib L. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, clinica medicală nr.3 

subdiviziunea ,, Sf. Treime”, prodecan Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat 

Clinic  

Secretar:  -Calfa S. – asistent universitar, catedra Chirurgie oro-maxilo-facială 

pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie  

 

 

Neurochirurgie  

 
 

Preşedinte:  -Bajurea A. -  dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Neurochirurgie 

Examinatori:  -Zapuhlîh Gr. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, sef catedră 

Neurochirurgie, Director Institutul de Neurologie și Neurochirurgie  

-Glavan Iu. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Neurologie  

-Gherman I. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Neurochirurgie   

-Burunsus V.- dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Neurologie și 

Neurochirurgie 

- Manole E. -dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Neurologie 

 -Zota E.- dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Neurologie și 

Neurochirurgie 

 -Grib L. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, clinica medicală nr.3 

subdiviziunea ,, Sf. Treime”, prodecan Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat 

Clinic 

Secretari:  -Galearschi V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Neurochirugie 
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Endodonție 
 

 

Preşedinte:  -Uncuța D. – dr.hab.șt.med., conferențiar universitar, catedra de Propedeutică 

stomatologică ”Pavel Godoroja” 

Examinatori:  -Ciobanu S. - dr.hab.şt.med.,  profesor universitar, șef catedră Odontologie, 

paradontologie şi patologie orală 

-Eni L. – dr.șt.med., conferențiar universitar, catedra de Odontologie, 

paradontologie şi patologie orală 

-Grib L. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, clinica medicală nr.3 

subdiviziunea ,, Sf. Treime”, prodecan Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat 

Clinic 

Secretar:  -Roman I. – asistent universitar, catedra de Odontologie, paradontologie şi 

patologie orală 

 

 

Medicina internă 
 

Preşedinte:  -Matcovschi S. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, Director 

Departamentul Medicina Internă: șef Disciplina Sinteze Clinice 

Examinatori:  -Ochișor V.- dr.şt.med., conferenţiar universitar, Departamentul Medicina 

Internă: Disciplina Cardiologie 

-Proca N. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, Departamentul Medicina 

Internă: Disciplina Gastroenterologie,  

-Pascaru Vl. –asistent universitar, Disciplina Cardiologie, medic șef 

adjunct SCM Bălți 

Secretar:  -Șoric G.- dr.şt.med., asistent universitar, Departamentul Medicina Internă: 

Disciplina Sinteze Clinice 

 

 

Cardiologie 
 

Preşedinte:  -Revenco V. -  dr.hab.şt.med., profesor universitar, Departamentul Medicina 

Internă: șef Disciplina Cardiologie, decan Facultatea Rezidențiat și 

Secundariat Clinic 

Examinatori:  -Grajdieru R - dr.şt.med., conferențiar universitar, Departamentul Medicina 

Internă: Disciplina Cardiologie  

-Mihalachi G. - dr.şt.med., conferențiar universitar, Departamentul Medicina 

Internă: Disciplina Cardiologie  

-Ochișor V.- dr.şt.med., conferenţiar universitar, Departamentul Medicina 

Internă: Disciplina Cardiologie 

Secretar:  -Cabac-Pogorevici I. – asistent universitar, Departamentul Medicina Internă: 

Disciplina Cardiologie 
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Boli infecţioase 
 

Preşedinte:  -Plăcintă Gh. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, șef catedră Boli 

infecţioase 

Examinatori:  -Pântea V. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Boli infecţioase  

-Cebotarescu V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Boli 

infecţioase  

Secretar:  -Cojocari L - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Boli infecţioase   

 

 

Imagistica 
 

Preşedinte:  -Rotaru N. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, şef catedră Radiologie şi 

imagistica 

Examinatori:  -Malîga O. -  dr.şt.med., conferențiar universitar, catedra Radiologie și 

 Imagistică 

-Pripa V.-dr.şt.med., şef secţie Medicina nucleară SCR 

Secretar:  -Obadă A. - asistent universitar, catedra Radiologie şi imagistica 

 

 

Medicina de urgenţă 
 

Preşedinte:   -Ciobanu Gh. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, șef catedră Urgențe 

Medicale 

Examinatori:  -Rezneac L. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Urgenţe 

medicale  

-Oglinda A. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Urgenţe medicale 

Secretar:  -Rabovilă A. - asistent universitar, catedra Urgenţe medicale 

 

 

 

Neurologie  
 

Preşedinte:  -Gavriliuc M.- dr.hab.şt.med., profesor universitar, şef catedră Neurologie 

nr.1, prorector pentru relații internaționale 

Examinatori: -Lisnic V. -  dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Neurologie nr.1 

-Zota E. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Neurologie nr.2 

-Plotnicu S. – asistent universitar, catedra Neurologie nr.2 

Secretar: -Manole E. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Neurologie nr.1 

 

 

 

Psihiatrie 
 

Preşedinte:  -Nacu A. - dr.hab.şt.med., profesor  universitar, şef catedră Psihiatrie, 

narcologie şi psihologie medicală 

Examinatori: Cobîleanschi O. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Psihiatrie 

narcologie şi psihologie medicală 

-Cărăuşu G. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Psihiatrie, 

narcologie și psihologie medicală 
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-Coşciug I. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Psihiatrie, 

narcologie şi psihologie medicală 

Secretar:  -Deliv I. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedră Psihiatrie narcologie 

şi psihologie medicală 
 

 

Dermatovenerologie  
 

Preşedinte:  -Sturza V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra 

Dermatovenerologie 

Examinatori:  -Beţiu M. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, şef catedră 

Dermatovenerologie 

-Morcov Gh. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra 

Dermatovenerologie,  

-Gogulan L. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra 

Dermatovenerologie 

Secretar:  -Ţâbârnă V. - asistent universitar, catedra Dermatovenerologie  

 

 

Reabilitare medicală și medicină fizică  
 

Preşedinte:  -Pascal O. - dr.hab.şt.med., profesor  universitar, șef catedră Reabilitare 

medicală, medicină fizică şi terapie manuală 

Examinatori:  -Gîlea A. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Medicina alternativă şi 

complementară 

-Vizdoagă A. -  asistent universitar, catedra Reabilitare medicală, medicina 

fizică şi terapie manuală 

-Chihai V. – asistent universitar, catedra Reabilitare medicală, medicină fizică 

şi terapie manuală 

Secretar:  -Bulai M. - asistent universitar, catedra Reabilitare medicală, medicină fizică 

şi terapie manuală 

 

 

Pneumologie  
 

Preşedinte:  -Iavorschi C. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, şef catedră 

Pneumoftiziologie 

Examinatori:  -Corlateanu A. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, Disciplina 

Pneumologie și Alergologie 

-Munteanu O. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, Disciplina Pneumologie 

și Alergologie 

-Kulciţkaia S. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra 

Pneumoftiziologie 

Secretar:  -Vîlc V. – asistent universitar, catedra Pneumoftiziologie 
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Medicină sportivă 
 

Preşedinte:  -Pascal O. - dr.hab.şt.med., profesor  universitar, șef catedră Reabilitare 

medicală, medicină fizică şi terapie manuală 

 

 

Examinatori:  -Gîlea A. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Medicina alternativă şi 

complementară 

 

 

 -Vizdoagă A. -  asistent universitar, catedra Reabilitare medicală, medicina 

fizică şi terapie manuală 

 

 

 -Chihai V. – asistent universitar, catedra Reabilitare medicală, medicină fizică 

şi terapie manuală 

 

 

Secretar: -Bulai M. - asistent universitar, catedra Reabilitare medicală, medicină fizică 

şi terapie manuală 

 

 

 

 

Nefrologie 
 

Preşedinte:  -Sasu B. - dr.hab.şt.med., conferențiar universitar, Disciplina Reumatologie și 

Nefrologie 

Examinatori:  -Rotaru L. - dr.şt.med., conferențiar universitar, Disciplina Reumatologie și 

Nefrologie 

Secretar:  -Cazacu V. - asistent universitar, Disciplina Reumatologie și Nefrologie 

 

 

 

Endocrinologie 
 

Preşedinte:  -Caradja - dr.şt.med., conferențiar universitar, catedra Endocrinologie 

Examinatori:  -Alexa Z.– asistent universitar, catedra Endocrinologie 

Secretar:  -Harea D. - asistent universitar, catedra Endocrinologie 

 

 

Gastroenterologie 
 

Preşedinte:  -Tcaciuc E. - dr.şt.med., conferențiar universitar, Departamentul Medicina 

Internă: șef Disciplina Gastroenterologie 

Examinatori:  -Berliba E.- dr.şt.med., conferențiar universitar, Departamentul Medicina 

Internă: Disciplina Gastroenterologie 

Secretar:  -Moscalu Iu. -  dr.şt.med., conferențiar universitar, Departamentul Medicina 

Internă: Disciplina Gastroenterologie 

 

 

Medic de familie 
 

Preşedinte: 

 

-Curocichin Gh. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, şef catedră 

Medicina de familie 

Vice-

preşedinte: 

-Bivol Gr. - dr.şt.med., profesor universitar, catedra Medicina de familie 

Examinatori: 

                              

-Cucoş N. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Medicina de 

familie  

-Gîţu L. - asistent universitar, catedra Medicina de familie 

-Iacub V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Chirurgie 

generală-semiologie nr.3 
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-Iavorscaia E. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, Departament  

Pediatrie 

-Proca N. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, Departamentul Medicina 

Internă: Disciplina Gastroenterologie 

 

Secretar:  

-Cojocari S. - asistent universitar, catedra Medicina de familie 

-Şalaru V. – dr.şt.med., asistent universitar, catedra Medicina de familie 

 

 

Neonatologie  
 

Preşedinte:  -Revenco N. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, Director Departament 

Pediatrie 

Examinatori:  -Crivceanscaia L. - dr.şt.med., conferenţiar universitar,  Departament 

Pediatrie 

-Iavorscaia E. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, Departament  Pediatrie 

-Ciuntu A.  - dr.şt.med., conferenţiar universitar,  Departament Pediatrie 

Secretar -Cracea A.. – asistent universitar, Departament Pediatrie 

 

 

Medicina de laborator 
 

Preşedinte:  -Vişnevschi A. – dr.hab.şt.med., conferenţiar universitar, şef catedră 

Medicină de laborator 

Examinatori: -Veselovskaia A. -  asistent universitar, catedra Medicină de laborator 

Secretar:  -Rotaru L. - asistent universitar, catedra Medicină de laborator 

 

Epidemiologie 
 

Preşedinte:  -Prisacari V. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, mc AŞM, şef catedră 

Epidemiologie 

Examinatori:  -Pântea V. - dr.hab.şt.med., profesor universitar, catedra Boli infecţioase 

-Friptuleac Gr. - dr. hab.şt.med., profesor universitar,  catedra Igienă 

-Cotelea A. – dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Epidemiologie 

-Paraschiv A. -   dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Epidemiologie 

-Sofronie V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Epidemiologie  

-Volcovschi O. – medic şef adjunct pe probleme epidemiologice CSP 

mun.Chişinău 

Secretar:  - Berdeu I. – dr.şt.med., asistent universitar, catedra Epidemiologie 

 

 

Igienă 

 
Preşedinte:  -Cebanu S. - dr. şt. med., conferenţiar universitar, şef catedră Igienă 

Examinatori:  - Friptuleac Gr. -  dr. hab. med., profesor universitar, catedra  Igienă  

- Meşina V. -  dr. şt. med., conferenţiar universitar, catedra  Igienă  

- Chirlici A. - dr. şt. med. conferenţiar universitar, catedra  Igienă 

- Cazacu-Stratu A. - dr. şt. med., conferenţiar universitar, catedra  Igienă 

Secretar:  -Grigoriţă Iu - asistent universitar, catedra  Igienă 
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Microbiologie 
 

Preşedinte:  -Rudic V. – dr.hab.şt.med., profesor universitar, academician al AȘM, șef 

catedră Microbiologie, virusologie și imunologie 

  

Examinatori:  -Vorojbit V. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Microbiologie, 

virusologie și imunologie  

-Balan G.- dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Microbiologie, 

virusologie și imunologie 

-Lozan-Tîrșu C. - dr.şt.med., asistent universitar, catedra Microbiologie, 

virusologie și imunologie 

Secretar:  -Zariciuc E. – asistent universitar, catedra Microbiologie, virusologie și 

imunologie      

     

 

Morfopatologie 
 

Preşedinte:  -Melnic E. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, şef catedră Morfopatologie 

Examinatori:  -Vataman Vl. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Morfopatologie 

-Zota Ie. – dr.hab.şt.med., profesor universitar, MC al AŞM, catedra 

Morfopatologie 

Secretar:  -Pretula R. – dr.şt.med., asistent universitar, catedra Morfopatologie 

 

 

Farmacie analitică   
 

Preşedinte:  -Valica V. - dr.hab.şt.farm., profesor universitar şef catedră Chimie 

farmaceutică şi toxicologică 

Examinatori: -Uncu L. - dr.şt.farm., conferenţiar universitar, şef studii postuniversitare 

catedra Chimie farmaceutică şi toxicologică 

-Treapiţîna T. - dr.şt.farm., conferenţiar universitar, catedra Chimie 

farmaceutică şi toxicologică 

Secretar: -Mazur E. - asistent universitar, catedra Chimie farmaceutică şi toxicologică 

 

 

Farmacie clinică   

 
Preşedinte:  -Gonciar V. – dr.hab.şt.med., profesor universitar, şef catedră farmacologie 

şi farmacie clinică  

Examinatori:  -Toma-Cojocaru M. - dr.şt.farm., conferenţiar universitar, catedra 

Farmacognozie şi botanică farmaceutică  

-Scutari C. – dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Farmacologie şi 

farmacie clinică 

Secretar:  

 

-Bodrug E. - dr.şt.med., conferenţiar universitar, catedra Farmacologie şi 

farmacie clinică 
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Tehnologia medicamentelor 

 
Preşedinte:  -Diug E. – dr.hab.şt.farm., profesor universitar, şef caterdă Tehnologie a 

medicamentelor 

Examinatori: -Ciobanu N. – dr.şt.farm., conferenţiar universitar, catedra Tehnologie a 

medicamentelor 

 -Guranda D. - dr.şt.farm., conferenţiar universitar, catedra Tehnologie a 

medicamentelor 

Secretar: -Ciobanu C. - dr.şt.farm., asistent universitar, catedra Tehnologie a 

medicamentelor 
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profesor universitar, dr. hab. șt. med.,      

academician al AŞM                            Ion Ababii 

 

Coordonat Emil Ceban 
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