
ORDIN
mun.Chişinău

H M Îtu du e  2019 Nr. 1 2 ÎP

Cu privire ia restabilire 
la studii

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 Hotărârea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,

ORDON:

1. A restabili, de la 03.09.2019, la studii postuniversitare prin rezidenţiat din 
concediu academic, dr. Marina Galben, medic resident anul III de studii, 
specialitatea ’’Radiologie şi imagistică medicală”, grupa nr.l, conducător 
N.Rotaru, profesor universitar, dr.hab.şt.med, cu repartizarea la baza clinică 
IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală.
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu” nr. 465-SP din 04.09.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic”.

2. A restabili, de la 02.09.2019, la studii postuniversitare prin rezidenţiat din 
concediu academic (înainte de termen), dr. Ecaterina Nicoara, medic resident 
anul I de studii, specialitatea ’’Reabilitare şi medicină fizică”, grupa nr.l, 
conducător O.Pascal, profesor universitar, dr.hab.şt.med, cu repartizarea la 
baza clinică IMSP INN ’’Diomid Gherman”.
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu” nr. 476-SP din 10.09.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic”.

3. A restabili, de la 06.09.2019, la studii postuniversitare prin rezidenţiat din 
concediu academic, dr. Marina Rotaru, medic resident anul II de studii, 
specialitatea ’’Ortopedie şi traumatologie”, grupa nr.2, conducător N.Caproş, 
profesor universitar, dr.hab.şt.med, cu repartizarea la baza clinică IMSP Spitalul 
Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu” nr. 478-SP din 10.09.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic”.
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4. A restabili, de la 02.09.2019, la studii postuniversitare prin rezidenţiat din 
concediu academic, dr. Ana Postică, medic resident anul II de studii, 
specialitatea "Radiologie şi imagistică medicală", grupa nr.2, conducător 
N.Rotaru, profesor universitar, dr.hab.ştmed, cu repartizarea la baza clinică 
IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală.
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu” nr. 481-SP din 10.09.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic”.

5. Controlul executării Ordinului în cauză se atribuie dlui Alexandru Voloc, 
Secretar de Stat.
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Cu privire la transfer

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de 
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 de studii dr.Crivoi Igor, specialitatea ’’Chirurgie 
generală”, conducător E.Guţu, profesor universitar, dr.hab.şt.med., transferul de la 
baza clinică 1MSP Spitalul Clinic Municipal nr.l la baza clinică 1MSP Spitalul Clinic 
Republican ’’Timofei Moşneaga”, conducător S.Ungureanu, profesor universitar, 
dr.hab.şt.med.
Temei: ordinul USMF „N, Testemiţanu” nr. 471-SP din 26.07.2019 „Cu privire la 
transfer de la o bază clinică la alta”.

2. A permite medicului rezident anul I de studii (2018/2019) dr. Baltaga Vera, 
specialitatea ’’Anestezie şi terapie intensivă”, transferul la specialitatea ’’Medicină de 
laborator”, la anul I de studii (2019-2020), conducător A.Vişnevschi, conferenţiar 
universitar, dr.hab.şt.med., cu repartizarea la baza clinică IMSP Spitalul Clinic 
Republican ’’Timofei Moşneaga”.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 482-SP din 10.09.2019 „Cu privire la 
transfer de la o specialitate la alta”.

3. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Alexandru Voloc, secretar de stat.
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Cu privire Ia exmatriculare 
din rezidenţiat

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,

1. A exmatricula.de la studii postunivesitare prin rezidenţiat dr.Şestacov Ştefan, medic
rezident anul II de studii, specialitatea ’’Chirurgie pediatrică”, conducător G.Boian, 
profesor universitar, dr. hab.şt. med., în legătură cu neprezentarea la studii din 
concediu academic de la 02.07.2019.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr.479-SP din 10.09.2019 „Cu privire la 
exmatriculare din rezidenţiat şi rezilierea contractului de studii”.

2. Prezentul ordin se va aduce la cunoştinţă medicului rezident vizat.
3. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Alexandru Voloc, Secretar de
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