
Cu privire la restabilire 
la studii

I

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de 
rezidenţiat, aprobat prin Hotărârea 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,

ORDON:

1. A  restabili, de la 01.04.2019, la studii postuniversitare prin rezidenţiat din
_______ concediu academic înainte de iermen- dr. Qksea Sntjm .medir residgint-arni i m

de studii, specialitatea ’’Medicina internă” , grupa nr.la, conducător V.Istrati, 
profesor universitar, dr.hab.ştmed., cu repartizarea la baza clinică IMSP 
Spitalul Clinic Municipal ’’Sfertul Arhanghel Mihail” .
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu” nr. 246-SP din 02.04.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic” .

2. A  restabili, la studii postuniversitare prin rezidenţiat din concediu academic, 
dr. Boris Galaţan, medic resident anul II de studii, specialitatea ’’Obstetrică şi 
ginecologie” , grupa nr.l, conducător Olga Cemeţchi, profesor universitar, 
dr.hab.şt.med., cu recuperarea în totalitate a timpului absentat şi repartizarea la 
baza clinică IM SP Institutul Mamei şi Copilului.
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu”  nr. 249-SP din 02.04.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic” .

IP USMF „NICOLAE TESTEMIŢANU"!
INTRARE Nr _________

Q b  -Q6T A olB



1 U&'MP

rezidenţial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.884 din 28.12.2015, 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,

ORDON:

1. A  permite medicului rezident anul I dnei Stavila Ecaterina, specialitatea ’’Pneumologie 

(Chişinău)” , repartizarea la baza clinică IM SP Institutul de Ftiziopneumologie ’’Chirii
Draganiuc” , conducător V.Botnaru, profesor universitar, dr.hab.şt.med. _  _ _________

~ Temei: scrisoafea lM SP ^Institutul de Ftiziopneumologie ’ ’Chirii Draganiuc”  

nr.01-2/338 din 15.04.2019, scrisoarea IM SP SCM Ftiziopneumologie nr.172 din 
25.04.2019. 1 /

2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Aliona Serbulenco, secretar de
stat.

Secretar General de Stat
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