
MINISTERUL 

SĂNĂTĂŢII 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

O R D I N  

mun. Chişinău 

Nr. 135-p § 17 

26 septembrie 2011 

Privind aprobarea Regulamentelor cu 

privire la instruirea postuniversitară 

Pornind de la necesitatea perfecţionării şi ajustării învăţământului postuniversitar 

cerinţelor contemporane faţă de instruirea cadrelor medicale, în temeiul prevederilor 

punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, emit următorul 

ordin: 

1. A aproba Regulamentul cu privire la instruirea postuniversitară prin rezidenţiat 

(anexa nr. 1). 

2. A aproba Regulamentul cu privire la instruirea postuniversitară prin secundariat 
clinic (anexa nr. 2). 

3. Rectorul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" 

(dl Ion Ababii): 
 

1) va asigura, începând cu anul de studii 2011-2012, organizarea studiilor 

postuniversitare prin rezidenţiat şi secundariat clinic în conformitate cu 

prevederile Regulamentelor aprobate prin prezentul ordin; 

2) va efectua schimbările necesare în planurile şi programele de instruire în 

conformitate cu cerinţele Regulamentelor aprobate. 

4. Şeful Direcţiei politici în managementul personalului medical (dl Nicolae 

Jelamschi): 

1) va determina anual specializările/specializările înguste şi caracteristica 

numerică a rezidenţilor/secundarilor clinici în corespundere cu Strategia de 

dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii, planificarea resurselor 

umane şi necesităţile instituţiilor medico-sanitare; 

2) va supraveghea procesul de înmatriculare la studii postuniversitare de 

rezidenţiat şi secundariat clinic în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu"; 
 

5. Regulamentul cu privire la instruirea postuniversitară prin rezidenţiat, aprobat 

prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 110-p § 2 din 07.10.2003, ordinul 

Ministerului Sănătăţii nr. 21-p § 1 din 03 martie 2008 Cu privire la instruirea 

postuniversitară prin rezidenţiat cu modificările ulterioare, se consideră caduc. 

6. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Viorel Soltan, 

viceministru. 

Ministru                                      Andrei USATÎI 

 

 



 

  Anexa nr.2 

    la ordinul Ministerului Sănătăţii 

         nr.  135  - p § 17 

               din 26 septembrie 2011 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la studiile postuniversitare de secundariat clinic 
 

I. DISPOZIŢII  GENERALE 
 

1. Studiile postuniversitare prin secundariat clinic (în continuare – Secundariat) 

sunt o formă majoră de instruire postuniversitară, care urmăreşte scopul obţinerii 

specializării înguste de către medici şi reprezintă una din etapele procesului de 

formare profesională a unui medic. 
 

2. Secundariatul este organizat în baza Legii învăţământului nr.547 din 21 iulie 

1995, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XII din 28.03.1995, Legii cu privire la 

exercitarea profesiunii de medic nr. 264 din 27.10.2005, Hotărârii Guvernului nr. 

1006 din 27.10.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a 

învăţămîntului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020, altor 

acte normative în vigoare şi prezentului Regulament. 
 

3. Secundariatul presupune acumularea unui nivel de cunoștințe teoretice și 

deprinderi practice într-un domeniu îngust al medicinii, care să depășească nivelul 

dobândit în cadrul învăţământului universitar și al rezidenţiatului. 
 

4. Secundariatul se organizează de către Ministerul Sănătăţii anual, la 

specializările înguste şi caracteristica numerică determinată de către Ministerul 

Sănătăţii. 
 

5. Transferul la altă specializare îngustă pe parcursul instruirii este interzis. 
 

6. În secundariat sunt admişi posesorii Diplomelor de Licenţă obţinute în 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica 

Moldova, care au activat, conform îndreptării, timp de 3 (trei) ani în instituţiile 

medico-sanitare publice în conformitate cu contractul semnat cu Ministerul Sănătăţii. 
 

7. Numărul de locuri în Secundariat  din contul bugetului de stat pentru cetăţeni ai 

Republicii Moldova şi pentru cetăţenii ce se încadrează în baza prevederilor 

acordurilor încheiate cu alte state se stabilește de Guvern la propunerea Ministerului 

Sănătăţii. 
 

8. Pregătirea prin Secundariat a cetăţenilor străini se organizează prin contract, ce 

prevede achitarea taxei stabilite de către Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. 
 

9. Secundariatul ca formă de instruire postuniversitară se desfăşoară excluziv prin 

învăţământ de zi în limba română, cu durata  de 2 (doi) ani. Nu se admite instruire în 

secundariatul clinic cu frecvenţă redusă sau la locul de muncă. 
          

10. Procesul de formare a specialistului prin secundariat este depolitizat. În cadrul 

secundariatului se interzice crearea şi activitatea oricăror structuri politice. 

 

 



II. ADMITEREA LA STUDII POSTUNIVERSITARE PRIN SECUNDARIAT 

CLINIC 
 

11. Concursul de admitere în secundariat se efectuează la specializările şi numărul 

de locuri stabilite prin ordinul Ministerului Sănătăţii. 
 

12.  Procedura de organizare a admiterii în Secundariat se efectuează în 

conformitate cu „Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

secundariat la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 

în anul respectiv.  
 

13. Cetăţenii străini şi apatrizii se înscriu la secundariat prin contract individual, 

contra plată, încheiat cu USMF „Nicolae Testemiţanu” la locurile disponibile, 

aprobate de către Ministerul Sănătăţii. 
 

14. Nu se admit la secundariat posesorii Diplomei de Licenţă, care nu şi-au onorat 

obligaţiunea de a activa, conform repartizării şi contractului încheiat cu Ministerul 

Sănătăţii, în instituţiile medico-sanitare publice. 
 

15. Doritorii de a participa la concursul de înmatriculare în secundariat prezintă 

cerere pe numele rectorului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae 

Testemiţanu” din Republica Moldova, la care anexează următoarele acte: 

a) copia buletinului de identitateş 

b) fişa de evidenţă a cadrelorş 

c) 2 fotografii (3X4 cm)ş 

d) copia diplomei de studii superioare universitareş 

e) copia Diplomei de licenţăş 

f) adeverinţa cu privire la perfecţionăriş 

g) extrasul din carnetul de muncăş 

h) certificatul despre starea sănătăţii (formular 086-U)ş  

i) referinţa de la locul de muncă. 
 

16. Actele enumerate se depun în Comisia de admitere în secundariat clinic în 

termenii stabiliţi. 
 

17. Proba de concurs în secundariat se susţine prin testare cu grilă la 

specializarea/profilul solicitat. 
 

18. Înmatricularea în secundariat se evaluează în descreşterea sumei punctelor 

acumulate de competitor (prin sumarea notelor din Diploma de studii universitare, 

Diploma de Licenţă, notele de la probele de concurs) în limitele numărului de locuri 

planificate pentru fiecare specializare. 
 

19. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” prezintă 

Ministerului Sănătăţii, timp de 10 (zece) zile după finalizarea concursului de 

înmatriculare la Secundariat, informaţia privitor la rezultatele înmatriculării. 
 

20. Ministerul Sănătăţii, în temeiul informaţiei prezentate, emite odrin privitor la 

înmatricularea în Secundariat în anul respectiv, care constituie temei pentru 

eliberarea de la locul de muncă precedent. 

 

 
 

 



III. ORGANIZAREA INSTRUIRII POSTUNIVERSITARE PRIN 

REZIDENŢIAT 
 

21. Secundariatul se organizează în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 

Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, cu implicarea clinicilor 

universitare, instituţiilor medico-sanitare publice, în conformitate cu planurile 

tematice, programele analitice şi profesiogramele la specializări aprobate în modul 

stabilit. 
 

22. Studiile de secundariat încep în termenele stabilite după emiterea ordinului de 

către Ministerul Sănătăţii prin care sunt nominalizate persoanele care au fost admise 

în secundariat. 
 

23. Prin ordinul rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu”, după înmatriculare, se 

nominalizează catedra-bază şi responsabilul de secundarul clinic. 
 

24. Perioada de instruire în secundariat se include în stagiul de muncă medical. 
 

25. Repartizarea în câmpul muncii a absolvenţilor secundariatului clinic se 

efectuează de către Ministerul Sănătăţii. 
 

IV. OBLIGAŢIUNILE ŞI DREPTURILE MEDICILOR SECUNDARI 

CLINICI 
 

26. Medicii secundari clinici sunt obligaţi: 
 

1) Să respecte cu stricteţe prevederile actelor normative ce vizează instruirea 

postuniversitară şi activitatea medicală din Republica Moldova, Cartei 

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din 

Republica Moldova, Regulamentului intern al Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, Codului Moral al Universităţii 

de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, Regulamentului 

privind funcţionarea căminelor în Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, ordinele Rectorului Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, să respecte prevederile 

contractelor (în caz de înmatriculare în secundariat în bază de contract), 

precum şi prevederile prezentului Regulament. 
 

2) Să desfăşoare o activitate corespunzătoare, să corespundă cerinţelor 

standardului educaţional, să însuşească integral (teoretic şi practic) în termenii 

stabiliţi planurile şi programele de studii, cât şi prevederile profesiogramei 

conform cerinţelor contemporane. 

 

3) Să reflecte obiectiv pe parcursul studiilor în documentaţia respectivă 

momentele esenţiale din procesul pregătirii profesionale. 
 

4) Să respecte codul etic şi normele deontologiei medicale în relaţii 

secundar-profesor, secundar-medic, secundar-pacient, secundar-secundar, 

secundar-student şi să cunoască aspectele medico-legale şi socio-economice 

ale activităţii profesionale. 
 

5) Să respecte disciplina de muncă şi să manifeste o atitudine grijulie faţă de 

patrimoniul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae 

Testemiţanu” din Republica Moldova, bazelor clinice şi instituţiilor 

medico-sanitare. 
 



6) Să activeze în conformitate cu cerinţele clinicilor şi instituţiilor 

medico-sanitare respective, cât şi ale Programului integral de instruire prin 

secundariat, inclusiv să efectueze nu mai puţin de 2 gărzi de noapte pe lună în 

secţiile respective, în conformitate cu programul de studii. 
 

7) Să informeze catedra despre cauzele absenţelor în primele 3 zile prin 

prezentarea ulterioară a actelor care confirmă motivarea lor şi să recupereze 

absenţele în baza permisiunii Decanatului Rezidenţiat şi secundariat clinic al 

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din 

Republica Moldova, şi în conformitate cu cerinţele catedrei. 
 

8) Să se încadreze în stagiul practic în ultimul an de secundariat în instituţiile 

medico-sanitare, la cerinţa Ministerului Sănătăţii şi în câmpul muncii după 

absolvirea secundariatului, conform repartizării Ministerului Sănătăţii, în 

conformitate cu contractul încheiat. 
 

27. Medicii secundari clinici au dreptul:  
 

1) Să se folosească de locurile de studii şi de utilajul respectiv, biblioteca, centrul 

informaţional computerizat (Internet), baza sportivă a Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. 
 

2) Să participe la cercetări ştiinţifice. 
 

3) Să beneficieze de asistenţă medicală în modul stabilit, de bursă sau salariu în 

cadrul stagiului practic. 
 

4) Să-şi expună liber, transparent opiniile referitor la instruirea postuniversitară 

prin secundariat. 
 

5) Să beneficieze de un loc de cazare cu plată în căminul Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în 

perioada de studii, conform tarifelor aprobate. 
 

6) Să beneficieze de concedii în conformitate cu prevederile Codului Muncii al 

Republicii Moldova, după îndeplinirea planului şi programului de studii pentru 

anul respectiv. 

 

7) Să fie angajat la muncă prin cumul în activitatea curativă la iniţiativa 

conducătorilor bazelor clinice sau instituţiilor medico-sanitare publice, 

începând cu anul 1 de secundariat, fiind remuneraţi suplimentar conform 

activităţii exercitate. 

 

 
 

V. EXMATRICULAREA DIN SECUNDARIAT CLINIC 
 

28. Exmatricularea secundarilor clinici se efectuează conform ordinului 

Rectorului în următoarele cazuri: 

 a) prezentare la studii mai târziu de 20 zile de la înmatriculare, fără motiv 

întemeiatş 

 b) neîndeplinire a Programului integral de instruire prin secundariat clinicş 

 c) absenţe nemotivate în perioada studiilor (mai mult de 10 zile)ş 

 d) nesusţinere a examenelor de promovareş 

 e) neachitare timp de 30 zile a taxelor pentru procesul de studii (secundari cu 



instruire în bază de contract)ş 

 g) întârziere nemotivată timp de 10 zile după expirarea termenului concediuluiş 

 h) refuz de continuare a studiilor din proprie iniţiativă sau a stagiului practicş 

i) nerespectare a actelor normative la compartimentul instruirii postuniversitare 

şi acordării asistenţei medicale/farmaceutice, Cartei Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, Regulamentului intern al 

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, Codului 

Moral al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, 

Regulamentului privind funcţionarea căminelor în Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, ordinelor Ministerului Sănătăţii 

sau rectorului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae 

Testemiţanu”, prevederilor contractelor (în caz de înmatriculare în secundariat 

clinic în bază de contract), precum şi prevederilor prezentului Regulamentş 

j) refuzul de a semna contractul privind plasarea în câmpul muncii după 

finisarea secundariatului. 
 

29. În cazul exmatriculării din secundariat, persoanei respective i se eliberează un 

certificat (adeverinţă) cu indicarea perioadei de studii incomplete în secundariat, 

specializării, volumului de cunoştinţe însuşite, conform planului tematic, 

programului analitic de studii, profesiogramei, cât şi copia ordinului de 

exmatriculare. 
 

30. Ordinul de exmatriculare poate fi contestat în instanţa de judecată în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. 
 

VI. DISPOZIŢII  FINALE 
 

31. Secundariatul clinic se finisează cu susţinerea examenului de absolvire. 
 

32. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 

organizează şi asigură instruirea postuniversitară a medicilor specialişti prin 

secundariat clinic în strictă conformitate cu prezentul Regulament şi standardele 

educaţionale. 
 

33. Din primele zile de studii, secundarii clinici iau cunoştinţă de prezentul 

Regulament sub semnătură şi încheie contractul privind plasarea în câmpul muncii cu 

Ministerul Sănătăţii. 
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