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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,

ORDON:

1. A restabili, de la 02.09.2019, la studii postuniversitare prin rezidenţiat din
concediu academic, dr. Veronica Bîtca, la anul I de studii, specialitatea 
’’Cardiologie”, grupa nr.la, conducător V.Revenco, profesor universitar,
dr.hab.şt.med, cu repartizarea la baza clinică IMSP Institutul de Cardiologie. 
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu” nr. 486-SP din 13.09.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic”.

2. A restabili, de la 02.09.2019, la studii postuniversitare prin rezidenţiat din
concediu academic, dr. Olesea Corsun, la anul I de studii, specialitatea 
’’Cardiologie”, grupa nr.la, conducător V.Revenco, profesor universitar,
dr.hab.şt.med, cu repartizarea la baza clinică IMSP Institutul de Cardiologie. 
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu” nr. 487-SP din 13.09.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic”.

3. A restabili la studii postuniversitare prin rezidenţiat din concediu academic, 
înainte de termen, dr. Silvia Ciupac, medic résident anul II de studii (2019- 
2020), specialitatea ’’Pediatrie”, grupa nr.3, conducător Ninel Revenco, 
profesor universitar, dr.hab.şt.med, cu repartizarea la baza clinică IMSP Spitalul 
Clinic Municipal pentru Copii nr.l.
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu” nr. 511-SP din 19.09.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic”.

4. Controlul executării Ordinului în cauză se atribuie dlui Alexandru Voloc, 
Secretar de Stat.
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In 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,

ORDON:

1. A exmatricula , din propria iniţiativă, de la studii postunivesitare prin rezidenţiat de
la 18.09.2019, dr.Tintiuc Nadina, medic rezident anul I de studii (în concediu 
academic), specialitatea ’’Medicină internă”, conducător E.Tintiuc, profesor 
universitar, dr. hab.şt. med.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr.497-SP din 17.09.2019 „Cu privire la 
exmatriculare din propria iniţiativă 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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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,

ORDON:

1. A restabili la studii postuniversitare prin rezidenţiat din concediu academic, 
înainte de termen, dr.Tatiana Ţarălungă, medic resident anul IV de studii 
(2018-2019), specialitatea ’’Chirurgie”, grupa nr.lb, conducător E.Guţu, 
profesor universitar, dr.hab.şt.med, cu repartizarea la baza clinică IMSP Spitalul 
Clinic a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu” nr. 529-SP din 26.09.2019 „Cu privire

se atribuie dlui Alexandru Voloc, 
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la restabilire din concediu acădemic”.
2. Controlul executării Ordinului în cauză 

Secretar de Stat.
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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. Alexandru Pricop, 
medic rezident anul I de studii, specialitatea ’’Protectică dentară”, grupa nr.l, 
conducător O.Solomon, profesor universitar, dr. hab.şt. med., în legătură cu lipsele 
nemotivate, de la 10.04.2019.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr.520-SP din 23.09.2019 „Cu privire la 
exmatriculare din rezidenţiat şi rezilierea contractului de studii”.

2. A exmatricula, din prpoprie iniţiativă, de la studii postunivesitare prin rezidenţiat de 
la 04.09.2019, dr. Dorin Graur, medic rezident anul II de studii (în concediu 
academic), specialitatea ’’Medicină legală”, conducător A.Pădure, profesor 
universitar, dr. hab.şt. med.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr.526-SP din 26.09.2019 „Cu privire la 
exmatriculare din proprie iniţiativă şi rezilierea contractului de studii”.

3. A exmatricula de la studii postunivesitare prin rezidenţiat dr.Denis Babici, medic 
rezident anul I de studii, specialitatea ’’Chirurgie generală”, conducător 
S.Ungureanu, profesor universitar, dr. hab.şt. med., în legătură cu neprezentarea la 
studii din stagiere, de la 23.07.2019.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr.531-SP din 26.09.2019 „Cu privire la 
exmatriculare din rezidenţiat şi rezilierea contractului de studii”.

4. Prezentul ordin se va aduce la cunoştinţă medicilor rezidenţi vizaţi.
5. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Alexandru Voloc, Secretar de
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