
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N
mun.Chişinău

28 noiembrie 2013                                                 nr. 162 _____P§5

Cu privire la recunoaşterea şi echivalarea
actelor de studii postuniversitare la profilurile
„Medicină” şi „Farmacie” obţinute în străinătate

Pornind de la necesitatea armonizării mecanismului de recunoaştere şi
echivalare a actelor de studii postuniversitare la profilurile „Medicină” şi
„Farmacie” obţinute în străinătate cu prevederile directivelor sectoriale ale UE, în
scopul acordării dreptului la activitate pe teritoriul Republicii Moldova, în
conformitate cu prevederile articolelor 8 şi 9 a Legii Ocrotirii Sănătăţii nr. 411-
XIII din 28.03.95, art. 4 al Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic
nr.264-XVI din 27.10.2005 şi art.22 al Legii cu privire la activitatea farmaceutică
nr.1456-XII din 25.05.93, în temeiul punctului 9 al Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.397 din 31mai 2011, emit prezentul ordin:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor
de studii postuniversitare la profilurile „Medicină” şi „Farmacie” obţinute în
străinătate (anexa nr.1).

2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiilor specializate pentru
recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii postuniversitare la profilurile
„Medicină” şi „Farmacie” obţinute în străinătate (anexa nr.2).

3. Se aprobă modelul certificatului de recunoaştere şi echivalare a actelor de
studii postuniversitare la profilurile „Medicină” şi „Farmacie” obţinute în
străinătate (anexa nr.3).

4. Dl Alexandru Holostenco, şef adjunct Direcţie management personal
medical de comun cu dl Ion Ababii, rector, Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” vor organiza activitatea Comisiilor specializate
în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin prezentul ordin.

5. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi
a-l plasa pe pagina web a Ministerului Sănătăţii.



6. Se abroga Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 27 - p § 9 din 31 martie 2005
„Cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii postuniversitare la
profilurile „Medicină” şi „Farmacie” obţinute în străinătate”.

7. Controlul executării ordinului în cauză mi-l asum.

Ministru Andrei USATÎI



Anexa nr. 1
       la ordinul Ministerului Sănătăţii

                                                                            nr. _____P§___  din __________ 2013

REGULAMENTUL
cu privire la recunoaştere şi echivalare a actelor de studii

postuniversitare la profilurile „Medicină" şi „Farmacie" obţinute în
străinătate

I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii

postuniversitare la profilurile „Medicină” şi „Farmacie” obţinute în
străinătate (în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu
prevederile articolului 8, alin. 1, art. 9, alineatele 1, 4 şi 5 a Legii
ocrotirii sănătăţii Nr. 411-XIII din 28.03.95 , art. 4 al Legii cu privire la
exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 şi art.22
alin.3 al Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din
25.05.93.

2. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii postuniversitare profil
„Medicină” şi „Farmacie” obţinute în străinătate de către cetăţenii
Republicii Moldova şi alte persoane cu domiciliu şi/sau loc de muncă
permanent în Republica Moldova se efectuează de către Ministerul
Sănătăţii.

3. Ministerul Sănătăţii recunoaşte şi echivalează numai diplome eliberate
de organele de stat abilitate ale altor ţări cu dreptul la instruirea
postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor.

4. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii postuniversitare profil
„Medicină” şi „Farmacie” acordă dreptul de a activa pe teritoriul
Republicii Moldova conform specializării în calitate de medic sau
farmacist.

5. Diplomele, certificatele de intenatură şi secundariat clinic eliberate de
instituţiile de învăţămînt medical din U.R.S.S. pînă la 27 august 1991
sînt recunoscute şi acordă dreptul la activitate practică pe teritoriul
Republicii Moldovei, conform specializării.

6. În scopul recunoaşterii şi echivalării actelor de studii postuniversitare
profil „Medicină” şi „Farmacie”, Ministerul Sănătăţii instituie prin ordin
Comisii specializate în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

7. Se stabileşte că cheltuielile ocazionate de recunoaşterea şi echivalarea
actelor de studii postuniversitare profil „Medicină” şi „Farmacie” le
suportă solicitantul sau organizaţiile în care acesta îşi desfăşoară
activitatea.

8. Cuantumul taxelor stabilite în baza calculelor cheltuielilor aferente
desfăşurării procesului de recunoaştere şi de echivalare a actelor se



aprobă de către Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”.

9. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii postuniversitare profil
„Medicină” şi „Farmacie” se efectuează de Comisiile specializate ţinînd
cont de prevederile actelor normative în vigoare în domeniu şi
acordurilor bilaterale dintre Republica Moldova şi ţările respective şi în
corespundere cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

II. Prezentarea şi examinarea actelor

10.Pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii postuniversitare
profil „Medicină” şi „Farmacie”, solicitantul depune la Ministerul
Sănătăţii următoarele acte:

- cererea către Ministru Sănătăţii, privind recunoaşterea şi echivalarea
actului de studii postuniversitare profil „Medicină” sau „Farmacie”;

- copia autentificată notarial a actului de studiu şi traducerea în limba de
stat a documentului respectiv;

- copia autentificată notarial a hotărîrii instituţiei, care a eliberat actul de
studii medicale sau farmaceutice, în cazul în care această instituţie nu
este indicată în actul respectiv;

- copia autentificată notarial a planului tematic de studii, în baza căruia
a fost eliberat actul de studii medicale sau farmaceutice;

- programul analitic în original şi copia autentificată notarial;
- copia autentificată notarial a documentului, ce confirmă cetăţenia

Republicii Moldova sau dreptul de reşedinţă în Republica Moldova;
- copia buletinului de identitate / paşaportului confirmată prin

prezentarea originalului.
11.Termenul de examinare a dosarului este de 30 de zile de la depunerea

dosarului.
12.Recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii postuniversitare profil

„Medicină” şi „Farmacie” obţinute în statele cu care Republica
Moldova nu are încheiat acord bilateral privind recunoaşterea şi
echivalarea actelor de studii se efectuează în Comisiile specializate prin
examinarea actelor şi evaluarea cunoştinţelor în domeniu a
solicitantului (manopere practice, testare teoretică, examenul oral).

III. Adoptarea deciziei de recunoaştere şi echivalare a actelor
13.Comisia specializată, după examinarea actelor şi în caz de necesitate

evaluarea nivelului pregătirii profesionale, adoptă prin vot deschis
hotărîrea privind recunoaşterea şi echivalarea actului de studii
postuniversitare profil „Medicină” sau „Farmacie”

14.Şedinţa Comisiei specializate se consideră deliberativă, în cazul cînd
participă cel puţin 3/4 din membri.

15.Comisia specializată adoptă decizia finală prin majoritatea simplă a
voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.



16.Se permite o diferenţă de pînă la 15% dintre programul analitic
prezentat de către solicitant şi programul similar din Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu".

17.Evaluarea cunoştinţelor şi nivelului de calificare a solicitanţilor se
efectuează în conformitate cu programele analitice, planurile tematice şi
profesiogramele la specializarea concretă.

18.Evaluarea cunoştinţelor şi nivelului de calificare a solicitanţilor se
permite cel mult de două ori.

19.Comisia specializată prezintă Ministerului Sănătăţii procesul verbal al
şedinţei cu decizia respectivă, semnat de membrii prezenţi la şedinţă şi
aprobat de rectorul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”.

20.În temeiul deciziei Comisiei specializate, Ministerul Sănătăţii
eliberează solicitantului certificatul ce confirmă dreptul la activitate
practică pe teritoriul Republicii Moldova.

21.În cazul diferenţelor esenţiale sau pregătire profesională insuficientă
Comisia specializată propune solicitantului: recuperarea diferenţei la
programele analitice, contra plată, în cadrul Universităţii de Sta de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

22.În cazul recuperării deferentei programelor analitice Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” eliberează
certificatul/adeverinţă confirmătoare de recuperarea acestor diferenţe .

23.Certificatul/adeverinţă confirmătoare de recuperarea acestor diferenţe
este prezentat Ministerului şi Comisiei specializate şi serveşte temei
pentru luarea deciziei de confirmare.

24.Actele de studii nu se recunosc în următoarele condiţii:
a) actul de studii prezentat  a fost eliberat de o instituţie de învăţămînt

neacreditată în statul de origine;
b) conţinutul instruirii nu îndeplinesc condiţiile privind exercitarea

profesiunilor medico-sanitare pe teritoriul Republicii Moldova a
specializării respective;

c) actul de studii, în urma verificării se dovedeşte a fi fals.
IV. Dispoziţii finale

25.Componenţa Comisiilor se aprobă pentru o perioadă de 5 ani.
26.Activitatea Comisiilor specializate este monitorizată de Direcţia

management personal medical a Ministerului Sănătăţii.
27.Decizia privind refuzul echivalării actelor de studii poate fi contestată

în conformitatea cu legislaţia în vigoare.



                                                                            Anexa nr.2
                                                                                      la ordinul Ministerului Sănătăţii

                                                                             nr. _________P§_________
                                                                                     din “_____”___________ 2013

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiilor specializate pentru nostrificarea şi echivalarea actelor de
studii postuniversitare la profilurile „Medicină” şi „Farmacie” obţinute în
străinătate

1. MEDICINA DE  FAMILIE

1 Curocichin
Ghenadie

- dr. hab.în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Gîţu Lora - asistent universitar, secretar

3 Corcimari Ion - dr. hab. în med, prof. univ., membru-coresp.
AŞ RM

4 Bivol Grigore - dr. în med, profesor universitar

5 Cerneţchi Olga - dr. hab. în med, profesor universitar

6 Lutan Vasile - dr. hab. în med, profesor universitar

7 Nemerenco Ala - dr. în med, conferenţiar universitar, director
IMSP CU AMP

8 Ştiuca Svetlana - dr. hab. în med, profesor universitar

2. MEDICINA INTERNĂ

1 Istrati Valeriu - dr. hab. în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Berliba Elina - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Groppa Liliana - dr. hab. în med, profesor universitar

4 Revenco Valeriu - dr. hab. în med, profesor universitar

5 Botnaru Victor - dr. hab. în med, profesor universitar,

6 Grib Liviu - dr. hab. în med, profesor universitar

7 Proca Nicolae - dr. în med, conferenţiar universitar

8 Vudu Lorina - dr. în med, conferenţiar universitar



3. HEMATOLOGIE

1 Corcimari Ion - dr. hab. în med, prof. univ., membru-coresp.,
preşedinte

2 Musteaţa Vasile - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Musteaţă Larisa - dr. în med, conferenţiar universitar

4 Robu Maria - dr. în med, conferenţiar universitar

5 Cazacu Porfirii - dr. hab. în med, profesor universitar

6 Cebotari Svetlana - dr.  în  med,  director  Centrul  Naţional  de
Transfuzie a Sîngelui

7 Chelea Iurie - dr. în med, colaborator ştiinţific superior

4. PSIHIATRIE

1 Nacu Anatol - dr. hab. în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Coşciug Ion - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Hotineanu Mihai - dr.  în  med,  conf.,  medic  şef  IMSP  Spitalul
Clinic de Psihiatrie

4. Cobîleanschi
Oleg

- dr. hab. în med, conferenţiar universitar

5. Nastas Ion - dr. în med, conferenţiar universitar

       5. DERMATOVENEROLOGIE

1 Beţiu Mircea - dr. în med, conferenţiar universitar,
preşedinte

2 Nedelciuc Boris - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Gogu Vladislav - dr. în med, conferenţiar universitar

4 Gogulan Leonid - dr. în med, conferenţiar universitar

5 Sturza Vasile - dr. în med, conferenţiar universitar

6 Oltu Iulian - medic-şef  IMSP Spitalul Dermatologie şi
Maladii Comunicabile



6. BOLI  INFECŢIOASE

1 Holban Tiberiu - dr. hab.în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Iarovoi Liviu - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Cojocaru Stela - dr. în med, conferenţiar universitar

4 Plăcintă
Gheorghe

- dr. în med, conferenţiar universitar

5 Mihnevici Elena - dr. în med, conferenţiar universitar

6 Diatişen Victor - medic şef IMSP Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Toma Ciorbă”

7. NEUROLOGIE

1 Groppa Stanislav - dr. hab. în med, prof. univ., acad. A.Ş.R.M.,
preşedinte

2 Manole Elena - dr.în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Moldovanu Ion - dr. hab. în med, prof. univ., director IMSP
Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie

4 Gavriliuc Mihai - dr. hab. în med, profesor universitar

5 Lisnic Vitalie - dr. hab. în med, profesor universitar

6 Sangheli Marina - dr. în med, conferenţiar universitar

7 Zota Eremei - dr. în med, conferenţiar universitar

8 Plotnicu Sorin - asistent universitar

     8. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ, REABILITARE MEDICALĂ ŞI
MEDICINĂ FIZICĂ

1 Lacusta Victor dr. hab. în med, prof. univ., acad. A.Ş.R.M,
preşedinte

2 Şincarenco Irina dr. în biol.,asistent universitar, secretar

3 Cereş Victoria dr. în med, conferenţiar universitar

4 Moraru Agafia dr. hab.în med, conferenţiar universitar

5 Gîlea Angela dr. în med, conferenţiar universitar

6 Bolbocean
Tatiana

asistent universitar



7 Vîzdoagă Anatol asistent universitar

9. CHIRURGIE GENERALĂ

1 Guţu Eugen - dr. hab. în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Botoşanu
Vladimir

- dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Rojnoveanu
Gheorghe

- dr. hab. în med, profesor universitar

4 Anghelici
Gheorghe

- dr. hab. în med, şef Laborator
Hepatochirurgie

5 Conţu Oleg - dr. în med, conferenţiar universitar

6 Bernaz  Eduard - dr. în med, conferenţiar universitar

7 Topor Boris - dr. hab. în med, profesor universitar

8 Hotineanu Adrian - dr. hab. în med, conferenţiar universitar

9 Cazacov Vladimir - dr. în med, conferenţiar universitar

10. CHIRURGIE PEDIATRICĂ

1 Gudumac Eva - dr. hab. în med, prof. univ., acad. A.S.R.M.,
preşedinte

2 Hîncu Gheorghe - dr. în med., conferenţiar universitar, secretar

3 Bernic Jana - dr. hab. în med, profesor universitar

4 Stati Lev - dr. în med., conferenţiar universitar

5 Jalbă Alexandru - dr. în med., conferenţiar universitar

6 Sandrosean
Argentina

- dr. în med., conferenţiar universitar

11. OBSTETRICĂ  ŞI  GINECOLOGIE

1 Cerneţchi Olga - dr. hab. în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Tabuică Uliana - dr. în med., conferenţiar universitar, secretar

3 Friptu Valentin - dr. hab. în med., profesor universitar



4 Gladun Serghei - dr. în med., conferenţiar universitar

5 Dondiuc Iurie - dr. în med., conferenţiar universitar

6 Bologan Ion - dr. în med., conferenţiar universitar

7 Ciobanu Victor - dr. în med., conferenţiar universitar

12. ANESTEZIOLOGIE, REANIMATOLOGIE

1 Cojocaru Victor - dr. hab. în med., profesor universitar,
preşedinte

2 Guţan Virgiliu - dr. în med., conferenţiar universitar, secretar

3 Rusu  Petru - dr. în med., conferenţiar universitar

4 Vişnevschi
Anatol

- dr. hab. în med., conferenţiar universitar

5 Şandru Sergiu - dr. în med., conferenţiar universitar

6 Borş Mihail - dr. în med., conferenţiar universitar

7 Baltaga Ruslan - dr. în med., conferenţiar universitar

8 Belîi Adrian - dr. în med., conferenţiar universitar

13. ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE

1 Caproş Nicolae - dr. hab. în med., profesor universitar,
preşedinte

2 Pulbere Oleg - dr. în med., conferenţiar universitar, secretar

3 Croitoru
Gheorghe

- dr. hab. în med., conferenţiar  universitar

4 Verega Grigore - dr. hab. în med., conferenţiar universitar

5 Taran Anatolie - dr. hab. în med., profesor universitar, director
IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi
Ortopedie

6 Ojog Sergiu - dr. în med., conferenţiar  universitar

7 Vacarciuc Ion - dr. în med., conferenţiar  universitar

14. NEUROCHIRURGIE

1 Zapuhlîh Grigorie - dr. hab. în med., profesor universitar,
preşedinte

2 Bajurea Ala - dr. în med., conferenţiar universitar, secretar



3 Gherman Igor - dr. în med., conferenţiar universitar

4 Glavan Iulian - dr. în med., conferenţiar universitar

5 Timirgaz Valeriu - dr. hab. în med., conferenţiar universitar

6 Litovcenco
Anatol

- dr. în med., conferenţiar universitar

7 Bodiu Aurel - dr. în med., conferenţiar universitar

8 Evtodiev Eduard - dr. în med., şef. secţie IMSP Institutul de
Neurologie şi Neurochirurgie

15. UROLOGIE

1 Tanase Adrian - dr. hab. în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Oprea Andrei - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Ciobanu Emil - dr. în med, conferenţiar universitar

4 Dumbrăveanu Ion - dr. în med, conferenţiar universitar

5 Ghicavîi Vitalie - dr. în med, conferenţiar universitar

16. ONCOLOGIE

1 Ghidirim Nicolae - dr. hab. în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Rotaru Tudor - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

4 Corcimaru Ion - dr. hab. în med, profesor universitar,
membru-coresp. AŞ RM

5 Mereuţă Ion - dr. hab. în med, profesor universitar

6 Popescu
Constantin

- dr. în med, conferenţiar universitar

7 Martalog
Valentin

- dr. în med, conferenţiar universitar

8 Şaptefraţi Lilian - dr. hab. în med, profesor universitar

17. OFTALMOLOGIE

1 Bendelic Eugen - dr. hab. în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Paduca Ala - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Corduneanu
Angela

- dr. în med, conferenţiar universitar



4 Cuşnir Valeriu - dr. hab. în med, profesor universitar

5 Jeru Ion - dr. în med, conferenţiar universitar

6 Dumbrăveanu
Lilia

- dr. în med, asistent universitar

18.OTORINOLARINGOLOGIE

1 Sandul Alexandru - dr. hab. în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Cabac Vasile - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Maniuc Mihai - dr. hab. în med, profesor universitar

4 Vetricean Sergiu - dr. în med, conferenţiar universitar,

5 Gagauz Alexei - dr. în med, conferenţiar universitar

6 Danilov Lucian - dr. în med, conferenţiar universitar

7 Diacov Svetlana - dr. în med, conferenţiar universitar

8 Chiaburu
Angelina

- dr. în med, conferenţiar universitar, şef
Centru Audiologie

    19. MEDICINA DE URGENŢĂ
1 Ciobanu

Gheorghe
- dr. hab. în med, prof. univ., preşedinte,

director IMSP CNŞPMU
2 Rabovilă Ala - dr. în med, asistent universitar, secretar

3 Calistru Anatol - dr. în med, conferenţiar universitar

4 Oglindă Ana - dr. în med, asistent universitar

5 Rezneac Larisa - dr. în med, conferenţiar universitar

6 Pascari Vasile - dr. hab. în med, conferenţiar universitar

     20. PEDIATRIE
1 Revenco Nineli - dr. hab. în med, profesor universitar,

preşedinte
2 Ciocîrlă Ludmila - dr. în med,conferenţiar universitar, secretar

3 -

4 Ştiuca Svetlana - dr. hab. în med, conferenţiar universitar

5 Ţurea Valentin - dr. hab. în med, conferenţiar universitar



6 Gorbunov Galina - dr. în med, conferenţiar universitar

7 Bologa Ludmila - dr. în med,conferenţiar universitar

8 Grosu Victoria - dr. în med,conferenţiar universitar

    21. ENDOSCOPIE
1 Ghidirim

Gheorghe
dr. hab. în med, prof. univ., acad., preşedinte

2 Ghereg Anatol - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Cotoneţ Alic - dr. în med, asistent universitar

4 Raşcova
Valentina

- dr. în med, conferenţiar universitar

5 Ciutac Ion - dr. în med, conferenţiar universitar

6 Belev Nicodim - dr. în med, conferenţiar universitar

    22. IMAGISTICA
1 Rotaru Natalia - dr. hab. în med, profesor universitar,

preşedinte
2 Cuciuc Sergiu - asistent universitar, secretar,

şef secţie IMSP Institutul de Cardiolgie
3 Testemiţanu

Andrei
- dr. în med, conferenţiar universitar

4 Roşca Andrei - dr. hab. în med, profesor universitar

5 Matcovschi
Sergiu

- dr. în med, conferenţiar universitar

6 Nalivaico Nicolae - director adjunct, IMSP Institutul
Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

7 Bairac Vasile - dr. hab. în med, profesor universitar

8 Ţurcanu Vasile - dr. în med, conferenţiar universitar

    23. MORFOPATOLOGIE
1 Zota Eremia - dr. hab. în med, prof. univ.,

membru corespondent  A.S.R.M., preşedinte
2 Niguleanu Radu - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Melnic Eugen - dr. în med, conferenţiar universitar

4 Rusu Sergiu - dr. în med, conferenţiar universitar

5 Foca Ecaterina - dr. în med, conferenţiar universitar



6 Marian
Constantin

- dr. în med, conferenţiar universitar

    24. DIAGNOSTIC DE LABORATOR
1 Vişnevschi

Anatol
- dr. hab. în med, profesor universitar,

preşedinte
2 Rotari Lilia - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Gudumac
Valentin

- dr. hab. în med, profesor universitar

4 Toderaş Stela - dr. în med, conferenţiar universitar

5 Jucova Elena - şef laborator IMSP SCR

6 Curocichin
Ghenadie

- dr. hab.în med, profesor universitar

   25. MEDICINA  LEGALĂ
1 Pădure Andrei - dr. în med, conferenţiar universitar,

preşedinte
2 Şarpe Vasile - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Cuvşinov Ion - dr. în med, director Centrul Medicină Legală

4 Tetercev Valeriu - dr. în med, conferenţiar universitar

5 Lungu Eduard - asistent universitar

   26. IGIENA ŞI EPIDEMIOLOGIE
1 Prisacari Viorel - dr. hab. în med, profesor universitar,

preşedinte
2 Băbălău Victor - dr. hab. în med, asistent universitar, secretar

3 Opopol Nicolae - dr. hab. în med, profesor universitar,
membru-coresp. AŞ RM

4 Friptuleac
Grigore

- dr. hab. în med, profesor universitar

5 Bahnarel Ion - dr. hab. în med, profesor universitar, director
CNSP

6 Chicu Valeriu - dr. în med, conferenţiar universitar

7 Cotelea Adrian - dr. în med, conferenţiar universitar

8 Cebanu Sergiu - dr. în med, conferenţiar universitar

    27. FARMACOLOGIE CLINICĂ



1 Ghicavîi Victor - dr. hab. în med, prof. univ.,academician AŞ
RM, preşedinte

2 Bacinschi Nicolae - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Stratu Ecaterina - dr. în med, conferenţiar universitar

4 Gonciar
Veaceslav

- dr. hab. în med, profesor universitar

5 Pogonea Inna - dr. în med, conferenţiar universitar

6 Gavriluţă Vadim - dr. în med, conferenţiar universitar

28. STOMATOLOGIE
1 Lupan Ion - dr. hab. în med, profesor universitar,

preşedinte
2 Siminovici

Vladimir
- dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Nicolau
Gheorghe

- dr. hab. în med, profesor universitar

4 Topalo Valentin - dr. hab. în med, profesor universitar

5 Burlacu Valeriu - dr. în med, profesor universitar

6 Chele Nicolae - dr. în med, conferenţiar universitar

7 Uncuţă Diana - dr. în med, conferenţiar universitar

   29. MANAGEMENTUL SANITAR
1 Lozan Oleg - dr. hab. în med, conferenţiar universitar,

preşedinte
2 Galbur Oleg - dr. în med, conferenţiar universitar, secretar

3 Tintiuc Dumitru - dr. hab. în med, profesor universitar

4 Eţco Constantin - dr. hab. în med, profesor universitar

5 Spinei Larisa - dr. hab. în med, profesor universitar

6 Grejdianu Tudor - dr. hab. în med, profesor universitar

30. FARMACIE
1 Ciobanu Nicolae - conferenţiar universitar, preşedinte

2 Brumărel Mihail - conferenţiar universitar, secretar

3 Diug Eugen - profesor universitar



4 Nistreanu Anatol - profesor universitar

5 Valica Vladimir - profesor universitar

6 Safta Valdimir - profesor universitar

7 Gonciar Veaceslav - profesor universitar

31. ALERGOLOGIE şi IMUNOLOGIE
1 Stasii Ecaterina - dr. hab. în med, profesor universitar,

preşedinte
2 Culeşina Tatiana - dr. în med, cercetător ştiinţific superior,

secretar
3 Andrieş Lucia - dr. hab. în med, profesor universitar

4 Onu Vera - dr. în med, conferenţiar universitar

5 Gorelco Tatiana - dr. în med,şef secţie

6 Nedelciuc Boris - dr. în med,conferenţiar universitar

32. CHIRUGIE CARDIACĂ

1 Moscalu Vitalie - dr. hab. în med, profesor universitar,
preşedinte

2 Maniuc Liviu - şef secţie Malformaţii cardiace congenitale,
secretar

3 Bătrînac Aurel - dr. în med, conferenţiar cercetător, şef
Departament Chirurgie cardiacă

4 Cojocaru Victor - dr. hab. în med, profesor universitar

5 Manolache
Gheorghe

- dr. în med.

33.  CHIRURGIE  INTERVENŢIONALĂ
1. Moscalu Vitalie - dr. hab. în med., profesor universitar,

preşedinte
2. Maniuc Liviu - şef secţie Malformaţii cardiace congenitale,

secretar

3. Popovici Ion - dr. hab. în med.,

4. Gura Vladimir - medic radiolog intervenţionist

5. Bernaz Eduard - dr. în med., conferenţiar universitar"



                                                                           Anexa nr.3
                                                                                      la ordinul Ministerului Sănătăţii

                                                                        nr. _________P§_________
                                                                                     din “_____”___________ 2013

MODELUL CERTIFICATULUI

de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii postuniversitare

profil  „Medicină” şi „Farmacie”

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

CERTIFICAT DE NOSTRIFICARE  ŞI ECHIVALARE NR.__________

Eliberat dlui (dnei) ________________________________________________

                                        (Numele prenumele)

cu specializarea de _________________________________________ conferită de

                                                                   (titlu)

___________________________________________________________________________

(instituţia )

_________________________________________________________________________________________________________________

(ţara)

Diploma nr.________________eliberată la __________________________________

(data, luna, anul)

prin care se confirmă titlul
___________________________________________________________________________

nostrificat şi echivalat la __________________________________________________
(data, luna, anul)

L.Ş.                        Ministru Sănătăţii

Şef Direcţia Management

personal  medical


