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Aprobat
proces-verbal al şedinţei Senatului 

USMF „Nicolae Testemiţanu”

A L din  C<f. &Q/<f

Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a studiilor 
postuniversitare prin rezidenţiat în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”

I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor:

• Codului educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014;
• Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de 

Credite de Studiu, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1046 din 29 octombrie 2015;
• Legii nr. 142-XYI din 07 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, 
ciclul 1;

• Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de 
licenţă, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 1047 din 29.10.2015;

• Hotărârea Guvernului nr. 884 din 28.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
organizarea studiilor de rezidenţiat nr. 884 din 28.12.2015;

• Cartei Universitare. /

2. Studiile postuniversitare prin rezidenţiat se finalizează cu susţinerea examenului de absolvire, 
desfăşurat în modul stabilit de prezentul regulament şi cu eliberarea diplomei de medic specialist sau 
farmacist specialist pentru persoana care a fost admisă în rezidenţiat cu diploma de licenţă; şi -  diploma 
de licenţă pentru persoana care a fost admisă la studii de rezidenţiat în baza diplomei de studii 
superioare.
3. Diploma eliberată la finele studiilor postuniversitare prin rezidenţiat conferă titularului dreptul de a 
desfăşura activitate practică independentă, conform calificării obţinute.
4. Examenul de absolvire se susţine în 3 etape de către rezidentul ultimului an de studii la fiecare 
specializare, fiind admis de către decanatul Facultăţii de Rezidenţiat şi secundariat clinic în temeiul 
informaţiei despre atestarea lui preventivă la catedra bază.
5. Admiterea la examenul de absolvire este precedată de prezentarea la decanatul Facultăţii de 
Rezidenţiat şi secundariat clinic de către catedra respectivă a informaţiei (tabelul) despre atestarea 
preventivă a rezidenţilor ultimului an de studii privind îndeplinirea programului integral de instruire prin 
rezidenţiat, inclusiv şi stagiul practic raional.

II. Organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire
6. în scopul dirijării examenului de absolvire Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al 
Republicii Moldova formează o Comisie de stat pentru examenul de absolvire constituită din specialiştii 
principali şi titulari ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, reprezentanţi ai Consiliului de 
Administraţie şi decanatului Facultăţii de Rezidenţiat şi secundariat clinic.
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7. După emiterea ordinului Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM re]'eritor la examenul
de absolvire în scopul aprecierii cunoştinţelor medicilor rezidenţi la finele studiilor postuniversitare prin 
rezidenţiat prin ordinul Universităţii se formează comisiile de stat pentru examenul de absolvire pe 
specializări la fiecare din cele trei etape de examinare:
- etapa iniţială (I) a examenului de absolvire pentru aprecierea nivelului de cunoştinţe în pregătirea 
practică a medicilor rezidenţi;
- etapa intermediară (II) a examenului de absolvire pentru testarea cunoştinţelor teoretice şi practice a 
medicilor rezidenţi prin testare cu grilă în scris şi/sau la computer;
- etapa finală (III) a examenului de absolvire pentru testarea cunoştinţelor teoretice şi practice a 
medicilor rezidenţi prin răspunsul oral la întrebările din bilet în faţa comisiei de stat la specializarea 
respectivă.
8. Examenul de absolvire se susţine la toate specializările de studii postuniversitare prin rezidenţiat.
9. Timpul începerii cât şi sediile examenelor de absolvire la fiecare din etape se numesc de preşedinţii 
comisiilor respective pe specializări în conformitate cu orarul aprobat de decanatul Facultăţii de 
Rezidenţiat şi secundariat clinic.
10. Etapa iniţială (I) constă în aprecierea cunoştinţelor în domeniul deprinderilor practice care se 
efectuează conform cerinţelor standardului educaţional la specializarea respectivă şi în funcţie de 
specificul fiecărui profil.
10.1 Preşedintele comisiei de stat la etapa iniţială (I) a examenului de absolvire este responsabil de 
organizarea şi desfăşurarea acestei etape, conlucrează reciproc cu membrii şi secretarul acestei comisii 
nominalizaţi prin acelaşi ordin, coordonează lucrul lor la etapa respectivă, se consiliază cu preşedintele 
comisiei de stat pentru examenul de absolvire formată prin ordinul emis de către Ministerul Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale.
10.2 Cu câteva zile înainte de examenul de absolvire la baza clinică de testare a cunoştinţelor practice 
preşedintele comisiei pregăteşte cazuri clinice conform numărului de rezidenţi în grupă, selectând 
pacienţi tematici la maximum investigaţi, clari în plan de diagnostic şi demonstrabili în aspect clasic 
academic la profilul chirurgical suplimentar sê  pregătesc pacienţi pentru intervenţii chirurgicale iar la 
profilul stomatologic -  pentru manopere stomatologice.
10.3 Membrii comisiei de stat pentru examenul de absolvire la etapa iniţială participă activ la 
examinarea cunoştinţelor medicilor rezidenţi în domeniul deprinderilor practice şi sunt responsabili de 
aprecierea corectă şi la justa valoare a lor pe care ei le manifestă conform programului integral de studii 
postuniversitare prin rezidenţiat.
10.4 Secretarul comisiei de stat pentru examenul de absolvire la etapa iniţială este responsabil de 
organizarea din punct de vedere organizatoric şi tehnic al examenului, completează corect actele 
necesare pentru fiecare rezident în parte (procesele-verbale), se consiliază cu preşedintele acestei etape 
şi perfectează în comun cu preşedintele procesele-verbale şi darea de seamă cu prezentarea lor 
secretarului comisiei de stat pentru examenele de absolvire numit pentru etapa a Il-a.
10.5 în cazul aprecierilor insuficiente la deprinderile practice reexaminările se permit până la etapa 
finală.
11. Etapa intermediară (II) a examenului de absolvire constă în aprecierea cunoştinţelor prin test-control 
cu grilă în formă scrisă şi/sau la computer, verificată de către comisia de stat pentru examenul de 
absolvire.
11.1 Preşedintele comisiei de stat pentru examenul de absolvire la etapa intermediară (II) este 
responsabil de organizarea şi desfăşurarea acestei etape, conlucrează reciproc cu membrii şi secretarul 
acestei comisii nominalizaţi prin acelaşi ordin, coordonează lucrul lor la etapa respectivă, se consiliază 
cu preşedintele comisiei de stat pentru examenul de absolvire formată prin ordinul emis de către 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Preşedintele cu câteva luni înainte pregăteşte setul de 
teste cu un număr suficient de întrebări alcătuite şi selectate conform programului integral de studii prin 
rezidenţiat la specialitatea respectivă, totodată fiind responsabil de confidenţialitatea testelor ce vor fi 
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propuse la examen.
11.2 Membrii comisiei de stat pentru examenul de absolvire la etapa intermediară particip 
examinarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale medicilor rezidenţi în domeniul respectiv prin tes 
cu grilă şi sunt responsabili de aprecierea corectă şi la justa valoare a lor pe care ei le posedă conf 
programului integral de studii postuniversitare prin rezidenţiat.
11.3 Caietul de teste la fiecare specializare conţine 100 întrebări în 3 variante, propuse de preşedin 
comisiei la această etapă. întrebările se alcătuiesc după principiul: 1 - 4 răspunsuri corecte din 5.
11.4 Calcularea punctajului la această etapă se efectuează conform algoritmului determinat (anexa ni 
la prezentul Regulament).
11.5 Secretarul comisiei de stat pentru examenul de absolvire la etapa intermediară este responsabil 
organizarea din punct de vedere organizatoric şi tehnic al examenului, completează corect şi fără greşi 
numai compartimentul acestei etape din procesele-verbale pentru fiecare rezident în parte, se consilia 
cu preşedintele acestei etape şi întocmeşte împreună cu el darea de seamă şi procesele - verbale c 
transmiterea acestora secretarului comisiei de stat pentru examenul de absolvire numit pentru etapa a II 
a.
11.6 în cazul aprecierilor insuficiente la testarea cu grilă reexaminările se permit până la etapa finală.
12. Etapa finală (III) a examenului de absolvire constă în aprecierea cunoştinţelor teoretice şi practici 
prin răspunsul oral la întrebările din bilet în faţa comisiei de stat pentru examenul de absolvire la etap: 
respectivă.
12.1 Preşedintele comisiei de stat pentru examenul de absolvire la etapa finală (III) este responsabil de 
organizarea şi desfăşurarea acestei etape, conlucrează reciproc cu membrii şi secretarul acestei comisii 
nominalizaţi prin acelaşi ordin, coordonează activitatea acestora la etapa respectivă. Preşedintele 
pregăteşte din timp setul de bilete cu un număr suficient de întrebări alcătuite şi selectate conform 
programului integral de studii prin rezidenţiat la specializarea respectivă, totodată fiind responsabil de 
confidenţialitatea structurii biletelor ce vor fi propuse la examen.
12.2 Membrii comisiei de stat pentru examenul de absolvire la etapa finală participă activ la examinarea 
cunoştinţelor teoretice şi practice ale medicilor rezidenţi în domeniul respectiv prin răspunsul oral în faţa 
comisiei şi sunt responsabili de aprecierea corectă şi la justa valoare a lor pe care ei le manifestă 
conform programului integral de studii postuniversitare prin rezidenţiat
12.3 Biletele conţin întrebări din compartimentele de bază ale specializării (conform stagiilor prevăzute 
de planul didactic la toţi anii de studii).
12.4 Aprecierea cunoştinţelor la întrebările din bilet se efectuează după principiul utilizării 
coeficientului la fiecare întrebare.
12.5 Determinarea notei finale (cu zecimi) la examenul de absolvire se face în baza sumei notelor de la 
fiecare etapă utilizând coeficienţii după formula:

Nota finală = (Nota etapa I x 0,3)+ (nota etapa II x 03) + (nota etapa III x 0,4)*
Coeficienţii pot fi revăzuţi anual la propunerea consiliului ştiinţific al facultăţii rezidenţiat şi 

secundariat clinic şi aprobată la senatul Universităţii.
12.6 Secretarul comisiei de stat pentru examenul de absolvire la etapa finală este responsabil de 
organizarea şi desfăşurarea examenului, completează corect actele necesare (procesele-verbale, 
borderourile etc.), se consiliază cu preşedintele acestei etape şi întocmeşte împreună cu el procesele - 
verbale şi darea de seamă finală la specializarea respectivă cu transmiterea acestora decanatului 
Facultăţii de Rezidenţiat şi secundariat clinic.
12.7 în cazul aprecierilor insuficiente la etapa finală prin răspuns oral în faţa comisiei reexaminările nu 
se mai permit în anul respectiv.
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IV. Dispoziţii finale
13. Rezidenţilor care n-au reuşit la examenul de absolvire li se eliberează adeverinţa ce cei 
efectuarea studiilor postuniversitare prin rezidenţiat nefinalizate şi sunt îndreptaţi pentru evider 
Direcţia management personal medical al Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
14. Reexaminarea prin examenul de absolvire se permite după expirarea unui an.
15. Examenul de absolvire mai poate fi susţinut de cel mult de două ori în decursul următorilor trei a
16. După susţinerea examenului de absolvire, absolvenţilor rezidenţiatului li se eliberează diploma d 
modelul stabilit cu indicarea conferirii calificării de medic specialist în domeniul respectiv.
17. Posesorii diplomei care certifică absolvirea studiilor postuniversitare prin rezidenţiat sunt reparti 
în câmpul muncii de către Ministerul Să nătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
18. Prezentul Regulament este obligatoriu începând cu anul universitar 2017-2018 şi se aplică integ 
absolvenţilor admişi la studii postuniversitare prin rezidenţiat.
19. Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea examenului de absolvire a studii 
postuniversitare prin rezidenţiat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţan 
se realizează prin decizia Senatului.
20. Regulamentul cu privire la organizarea examenului de absolvire a studiilor postuniversitare pr 
rezidenţiat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” intră în vigoare dup 
aprobarea de către Senatul Universităţii.

Coordonat:

/ Decan Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat clinic 
Profesor universitar, dr.hab.şt.med. /

Şef Departament Juridic


