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Cu privire la restabilire 
la studii

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, de 
la 03.10.2019 (înainte de termen), dr. Valentina Platon, medic resident anul III 
de studii (2019-2020), specialitatea ’’Medicină internă”, grupa nr.3, conducător 
E.Tcaciuc, profesor universitar, dr.hab.şt.med, cu repartizarea la baza clinică 
IMSP Spitalul Clinic Republican ’’Timofei Moşneaga”.
Temei: ordinul USMF „N.Tfcstemiţanu” nr. 549-SP din 01.10.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic”.

2. A restabili la studii postuniversitare prin rezidenţiat din concediu academic, de 
la 03.10.2019 (înainte de termen), dr. Doina Mihailov, medic resident anul III 
de studii (2019-2020), specialitatea ’’Medicină internă”, grupa nr.3, conducător 
E.Tcaciuc, profesor universitar, dr.hab.şt.med, cu repartizarea la baza clinică 
IMSP Spitalul Clinic Republican ’’Timofei Moşneaga”.
Temei: ordinul USMF „N.Testemiţanu” nr.-552-SP din 01.10.2019 „Cu privire 
la restabilire din concediu academic”.

3. Controlul executării Ordinului în cauză se atribuie dlui Alexandru Voloc,

Ala NEMERENCO

/

IIP U S M F. MICOLAETfeSTEMJŢANU" |
l lNTBAPCM-



/ ' V J

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de 
rezidenţiat, 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 transfera medicul rezident anul 1 de studii (2018/2019) dr. Ilinca Adam, de la 
specialitatea ’’Nefrologie”, conducător Liliana Groppa, profesor universitar, 
dr.hab.şt.med., la specialitatea ’’Medicină de familie”, grupa nr.4, conducător 
Gh.Curocichin, profesor universitar, dr.hab.şt.med., cu repartizarea la baza clinică IMSP 
Asociaţia Medicală Teritorială Rîşcani.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 560-SP din 04.10.2019 „Cu privire la transfer 
de la o specialitate la alta”. 'v

2. A transfera medicul rezident anul I de studii (2018/2019) dr.Veronica Sorocean, de la 
specialitatea ’’Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă”, conducător 
N.Caproş, profesor universitar, dr.hab.şt.med., la specialitatea ’’Medicină de urgenţă”, 
conducător Gh. Ciobanu, profesor universitar, dr.hab.şt.med., cu repartizarea la baza 
clinică IMSP Institutul de Medicină Urgentă.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 561-SP din 04.10.2019 „Cu privire la transfer 
de la o specialitate la alta”.

3. A transfera medicul rezident anul I de studii (2018/2019) dr.Victoria Panfili, de la 
specialitatea ’’Endocrinologie”, conducător Lorina Vudu, conferenţiar universitar, 
dr.hab.şt.med., la specialitatea ’’Pneumologie”, conducător C.Iavorschi, profesor 
universitar, dr.hab.şt.med., cu repartizarea la baza clinică IMSP Spitalul Clinic Municipal 
de Ftiziopneumologie.
Temei: ordinul USMF „N. Testemiţanu” nr. 562-SP din 04.10.2019 „Cu privire la transfer 
de la o specialitate la alta”.

3. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Alexandru Voloc, secretar de stat.

Ministru Ala NEMERENCO

IP USMF „NICOLA
INTRARE Nr

ÜL. 1Ô 20;m


