MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ORDIN
mun. Chişinău
nr. 75 -p § 1
02 iunie 2011

Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor
Pornind de la necesitatea perfecţionării calităţii asistenţei medicale acordate
populaţiei, implementării metodelor contemporane de dezvoltare profesională,
promovării şi realizării obiectivelor politicii naţionale în domeniul sănătăţii, întru
perfecţionarea procesului de instruire, evaluare, atestare şi conferire a categoriilor de
calificare medicilor şi farmaciştilor, în temeiul prevederilor punctului 8 al
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 777 din 27 noiembrie 2009, emit următorul ordin:
1. Se aprobă Regulamentul de atestare a medicilor şi farmaciştilor din Republica
Moldova (anexa nr. 1).
2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiilor de atestare a medicilor şi
farmaciştilor (anexa nr. 2).
3. Se aprobă componenţa Comisiei centrale de atestare (anexa nr. 3).
4. Se aprobă modelul Foii de atestare (anexa nr. 4).
5. Preşedinţii Comisiilor de atestare vor organiza procesul de evaluare, atestare
şi conferire a categoriilor de calificare medicilor şi farmaciştilor în strictă
conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin prezentul ordin.
6. Se interzice perceperea oricărui tip de taxe de către Comisiile de atestare (taxe
pentru cheltuieli de organizare, de remunerare a membrilor Comisiei,
perceperea cotizaţiilor de membri ale Asociaţiilor profesionale etc).
7. În domeniul Managementului sanitar pot fi atestați medici și farmaciști cu
studii postuniversitare în domeniu managementului sanitar: specializare,
doctorat, masterat în management sanitar.
8. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane şi raionale, şefii
Direcţiei Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău, Direcţiei Sănătăţii şi
Protecţiei Sociale a Populaţiei UTA Găgăuzia, Secţiei Sănătăţii a Primăriei
municipiului Bălţi, medicii şefi a Centrelor de Sănătate Publică, conducătorii
instituțiilor medico-sanitare private și farmaceutice, conducătorii instituţiilor
de învăţământ subordonate:
1) Vor asigura familiarizarea medicilor şi farmaciştilor din subordine cu
prevederile Regulamentului aprobat;

2) Vor aplica măsurile concrete prevăzute de legislaţia în vigoare în scopul
motivării medicilor şi farmaciştilor din subordine în perfecţionarea
continuă a nivelului de calificare în scopul asigurării calităţii serviciilor
medicale prestate populaţiei;
9. Şeful Direcţiei politici în managementul personalului va asigura
monitorizarea şi coordonarea procesului de atestare a medicilor şi
farmaciştilor.
10.Ordinele Ministerului Sănătăţii nr. 27-p § 9 din 01.03.2010 și 59-p § 1 din 4
mai 2011 „Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor” cu modificările şi
completările ulterioare se abrogă.
11.Controlul executării ordinului în cauză mi-l asum.

Ministru

Andrei USATÎI

Anexa nr. 1
la ordinul Ministrului Sănătăţii
nr. 75 -p § 1 din 02 iunie 2011
REGULAMENTUL
cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor din Republica Moldova
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii
ocrotirii sănătăţii Nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial, 22 iunie 1995,
nr. 34, p. I, art. 373), Legii cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul Oficial,
15 aprilie 2005, nr. 59-61, art. 200), Legii cu privire la exercitarea profesiunii de
medic nr. 264-XVI din 27 octombrie (Monitorul Oficial, 23 decembrie 2005, nr.
172-175 (1771 - 1774), p. I, art. 839) şi Legii cu privire la drepturile şi
responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 27 octombrie (Monitorul Oficial, 30
decembrie 2005, nr. 176-181 (1775 - 1780), p. I, art. 867), Legii Nr. 10
din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, recomandările
Consiliului European de Acreditare a Educației Medicale Continue, ordinelor
Ministerului Sănătății nr. 37-p § 2 din 21 martie 2011 și nr. 58-p § 1 din 03 mai
2011, altor acte normative în vigoare şi are drept scop reglementarea organizării
procesului de educație medicală continuă şi desfăşurării procesului de evaluare a
nivelului pregătirii profesionale şi conferire a categoriilor de calificare medicilor şi
farmaciştilor.
2. Atestarea medicilor/farmaciştilor are drept obiectiv evaluarea calificării
profesionale, majorând astfel gradul de responsabilitate în procesul exercitării
profesiunii şi calitatea serviciilor medicale/farmaceutice prestate populaţiei.
3. Conferirea gradului de calificare profesională medicilor/farmaciştilor se
efectuează conform activităţii corespunzător specializărilor obţinute prin instruirea
postuniversitară sau prin specializări primare.
4. Medicii/farmaciştii, inclusiv cu funcții manageriale, care activează pe
teritoriul Republicii Moldova, indiferent de subordonarea instituţiei şi forma de
proprietate, sunt atestaţi în mod obligatoriu în scopul evaluării nivelului calificării
profesionale la fiecare 5 ani de activitate (dacă Regulamentul nu prevede altfel) în
cadrul Comisiilor instituite de Ministerul Sănătăţii (în continuare – Minister).
II. ACTIVITATEA COMISIILOR DE ATESTARE
5. Comisia se constituie din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri.
6. Activitatea Comisiilor este monitorizată şi coordonată de către Direcţia
politici în managementul personalului medical a Ministerului.
7. Componenţa Comisiilor se aprobă, de regulă, pentru o perioadă de activitate
de patru ani. Ministerul poate modifica, la necesitate, componența Comisiei ori de
câte ori este necesar.
8. Președintele Comisiei de atestare este responsabil de organizarea și
activitatea Comisiei în conformitate cu Regulamentul în cauză, asigurând
transparența, obiectivitatea, imparțialitatea în deciziile sale. Preşedintele Comisiei
de atestare nu poate deţine această funcție mai mult de 4 ani.

9. Președintele stabilește ziua întrunirii Comisiei, în conformitate cu graficul
aprobat, organizează evaluarea medicilor/farmaciștilor prin mijloacele permise de
prezentul Regulament, conduce ședința Comisiei, pune la vot întrebările discutate în
cadrul Comisiei, semnează procesul verbal al ședinței Comisiei, avizează proiectul
de ordin cu privire la conferirea categoriilor de calificare pentru medici/farmaciști.
10. Vicepreședintele Comisiei exercită funcția președintelui în lipsa acestuia,
participă la evaluarea medicilor/farmaciștilor, semnează procesul verbal al ședinței.
11. Secretarul
Comisiei
recepționează
dosarele
personale
ale
medicilor/farmaciștilor, se asigură prin verificare de corectitudinea informațiilor
prezentate de medici/farmaciști, efectuează calcului creditelor acumulate de către
medic/farmacist, prezintă Comisiei medicii/farmaciștii și informația privitor la
creditele acumulate în timpul ședințelor Comisiei, participă la evaluarea
medicilor/farmaciștilor, îndeplinește documentația necesară activității Comisiei,
semnează procesul verbal al ședinței Comisiei, elaborează, sub supravegherea
președintelui, proiectul de ordin cu privire la conferirea categoriilor de calificare.
12. Membrii Comisiei participă la evaluarea medicilor/farmaciștilor, participă
la ședința Comisiei, semnează procesul verbal al ședinței Comisiei.
13. În cadrul Ministerului se instituie Comisia centrală, care examinează şi
soluţionează situaţiile de conflict create în procesul de atestare şi contestaţiile
medicilor/farmaciştilor.
14. Şedinţele Comisiilor de atestare se organizează trimestrial.
15. Şedinţele Comisiei centrale se organizează trimestrial la solicitarea
Direcţiei politici în managementul personalului medical în conformitate cu numărul
de contestaţii depuse în Direcţie.
16. Şedinţa Comisiei se consideră deliberativă în cazul când participă cel puţin
3/4 din membri, iar deciziile finale se iau prin majoritatea simplă a voturilor
membrilor prezenţi, care se consemnează în fişa medicului/farmacistului și procesul
verbal al ședinței Comisiei.
17. Graficul şedinţelor Comisiilor se aprobă anual de către Direcţia politici în
managementul personalului medical a Ministerului, în termen până la 15 ianuarie.
18. Direcţia politici în managementul personalului medical, în termen până la 1
februarie, familiarizează conducătorii instituţiilor medico-sanitare cu graficul
şedinţelor Comisiilor.
19. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice în mod obligator
familiarizează medicii/farmaciştii din subordine cu graficul şedinţelor Comisiilor.
III. TEHNOLOGIA ATESTĂRII
20. În funcţie de nivelul pregătirii profesionale şi experienţa acumulată,
medicului/farmacistului poate fi conferită categoria de calificare la fiecare cinci ani
de activitate în mod consecutiv: a doua, prima, superioară.
21. Medicilor/farmaciştilor cu grad ştiinţific de doctor în ştiinţe
medicale/farmaceutice și specialiștilor în managementul sanitar poate fi conferită

primar categoria de calificare prima (stagiu de muncă de 5 ani) sau superioară
(stagiu de muncă de 10 ani).
22. Medicii/farmaciştii, titulari ai diplomei de „Master” în domeniul
managementului sanitar, pot depune actele în Comisie întru obţinerea categoriei
superioare de calificare în domeniul respectiv.
23. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare și adjuncții lor pot fi atestați doar
în domeniul managementului sanitar în temeiul creditelor acumulate în cadrul
furnizorilor de EMC.
24. Medicii/farmaciştii, angajaţi în muncă în localităţile rurale conform
repartizării Ministerului după absolvirea studiilor postuniversitare de secundariat
clinic şi doctorat, pot depune actele în Comisii întru obţinerea categoriei prima de
calificare, nemijlocit după angajare.
25. Medicilor/farmaciştilor colaboratori a catedrelor Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, care participă nemijlocit în procesul
de instruire, li se permite participarea la atestare doar cu deținerea a 75 credite
acordate pentru participare la forumuri științifice, publicări, abonamente.
26. Medicii/farmaciştii care au atins vârsta de pensionare și nu se încadrează în
prevederile p. 35 nu mai sunt supuşi atestării și păstrează ultima categorie de
calificare până la momentul demisionării, fapt ce nu va restricţiona participarea lor
în procesul de educaţie continuă.
27. Conducătorul instituţiei, la cererea medicului/farmacistului supus atestării,
cu o lună înainte de şedinţa Comisiei, eliberează o referinţă detaliată în care sunt
caracterizaţi indicii cantitativi şi de performanţă pentru ultimii trei ani de activitate,
calităţile morale, respectarea disciplinei de muncă, principiilor eticii şi deontologiei
medicale.
28. În scopul evaluării nivelului calificării profesionale şi atestării,
medicii/farmaciştii prezintă în Comisia următoarele acte:
- cererea către preşedintele Comisiei
- fişa de atestare
- referinţa de la locul de muncă
- raportul pentru ultimii trei ani de activitate (aprobat de conducătorul
instituției)
- adeverinţa de acordare a categoriei de calificare anterioare
- copia buletinului de identitate
- copia carnetului de muncă
- copia diplomelor de studii universitare şi postuniversitare
- copia atestatelor ce confirmă gradul şi titlul ştiinţific
- copia certificatului de perfecţionare profesională continuă
- copia altor adeverinţe şi certificate, care confirmă instruirea în domeniu
- adeverinţă despre cumulare (în caz de necesitate)
- lista lucrărilor publicate
- calculul creditelor acumulate.
NB! Secretarul Comisiei va verifica autenticitatea copiilor actelor prezentate prin
corespunderea cu originalele.

29. Evaluarea nivelului de calificare profesională a medicilor/farmaciştilor în
cadrul Comisiilor se efectuează prin examinarea dosarului, testare şi interviu de
performanţă.
30. În cadrul atestării Comisia, la evaluarea gradului de calificare, ţine cont
obligatoriu de referința de la locul de muncă, raportul de activitate, respectarea eticii
şi deontologiei medicale, calităţile morale, îndeplinirea obligaţiilor funcţionale.
31. Specialiştilor cu studii superioare care ocupă funcţii identice medicilor
(laboranţi cu studii superioare, entomologi, statisticieni, kinetoterapeuţi) li se
recunoaşte nivelul de pregătire profesională identic medicilor în comisiile
respective.
32. Medicilor, angajați sau transferaţi pentru activitate în mediul rural în
calitate de medic de familie sau medic de urgenţă, în stagiul de muncă se include şi
durata activităţii în funcţia precedentă, categoria de calificare deţinută în
specializarea precedentă păstrându-se până la următoarea atestare.
33. Medicii/farmaciştii, cărora le-a expirat termenul de valabilitate a categoriei
de calificare în perioada aflării în concediu de maternitate sau pentru îngrijirea
copilului, păstrează ultima categorie deţinută după reluarea activităţii de muncă până
la următoarea atestare, dar nu mai mult de 6 luni, perioadă, în care va urma un curs
de EMC în domeniu.
34. Categoria de calificare este valabilă timp de 5 ani din data emiterii
ordinului Ministerului.
35. La solicitarea Ministerului, conducătorilor instituţiilor medico-sanitare şi
farmaceutice, medicii/farmaciştii cu deficienţe în activitatea curativă, încălcări a
eticii și deontologiei medicale, pot fi supuşi evaluării nivelului de calificare
profesională anticipat termenului stabilit.
36. În cazul evaluării anticipate a gradului de calificare profesională, Comisia
determină corespunderea nivelului profesional al acestuia gradului de calificare
deţinut, confirmarea/retragerea acestuia sau necorespunderea funcţiei deţinute,
argumentând detaliat decizia și eliberându-i medicului/farmacistului un exemplar al
procesului verbal cu decizia Comisiei, confirmată prin semnătura tuturor membrilor
prezenţi la şedinţă.
37. Decizia Comisiei despre necorespunderea medicului/farmacistului funcţiei
ocupate reprezintă temei pentru rezilierea contractului individual de muncă, în
conformitate cu prevederile Articolului 86, punct e) al Codului muncii al Republicii
Moldova.
38. Medicul/farmacistul, căruia i-a fost retrasă categoria de calificare sau i-a
fost stabilită necorespunderea funcției ocupate, poate contesta decizia Comisiei în
Comisia centrală sau în instanță, în conformitate cu prevederile legislației în
vigoare.
39. În cazul când medicul/farmacistul, după expirarea a 5 ani de la conferirea
gradului de calificare, din motive neîntemeiate nu depune cerere în Comisie,
medicului/farmacistului i se retrage gradul de calificare profesională şi Comisia va
lua decizie referitor la corespunderea medicului/farmacistului funcţiei ocupate.

40. Rezultatele evaluării şi recomandările Comisiei se înregistrează în fişa de
atestare și procesul verbal, care se semnează de toţi membrii prezenţi la şedinţă.
41. Pentru fiecare medic sau farmacist supus atestării, Comisia întocmeşte
dosare personale, în care sunt incluse actele prevăzute în punctul 29, avizele şi
extrasul din procesul verbal ale şedinţei Comisiei.
42. Procesele verbale ale Comisiei şi dosarele personale
medicilor/farmaciştilor supuşi atestării se păstrează la Minister timp de 5 ani.

ale

43. Președintele Comisiei, timp de 10 zile lucrătoare, înaintează Ministerului
propuneri privind conferirea (confirmarea, retragerea) categoriei de calificare.
44. Conferirea (confirmarea, retragerea) categoriei de calificare se confirmă
prin emiterea ordinului Ministerului şi eliberarea certificatului respectiv.
45. Decizia Comisiei, poate fi contestată de către medic în Comisia centrală de
atestare timp de 10 zile după emiterea ordinului ministerului privitor la conferirea
sau retragerea categoriei.
46. Comisia centrală, timp de o lună, examinează contestarea şi prezintă
medicului/farmacistului decizia finală.
47. Decizia Comisiei centrale de atestare este incontestabilă.
IV. DISPOZIŢII FINALE
48. Comisiile de atestare organizează procesul de evaluare, atestare şi conferire
a categoriilor de calificare medicilor în strictă conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
49. Preşedinţii Comisiilor de atestare prezintă anual, către 25 decembrie,
Direcţiei politici în managementul personalului medical a Ministerului darea de
seamă privind activitatea des9făşurată pe parcursul anului cu concluzii şi propuneri
de perfecţionare a procesului de evaluare, atestare şi conferire a categoriilor de
calificare medicilor.

Anexa nr. 2
la ordinul Ministerului Sănătăţii
nr. 75-p§1 din 02 iunie 2011

COMPONENŢA
nominală a Comisiilor de atestare

1. Comisia de atestare a medicilor de familie
1. Grigore Bivol
2. Ghenadie Curocichin
3. Angela Vatamaniuc
4. Georgeta Gavriliţă
5. Nicolae Ghidirim
6. Svetlana Şciuca
7. Aurelia Ustian
8. Anatolie Negară
9. Ludmila Ciocîrlă

- profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- şef secţie medicină de familie IMSP Clinica Universitară de
AMP, secretar
- şef Centrul-model al Medicilor de Familie „Pro-San”,
AMT Botanica, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar

2. Comisia de atestare a medicilor internişti, reumatologi, alergologi,
gastroenterologi, geriatri
1. Liliana Groppa
2. Sergiu Matcovschi
3. Svetlana Agachi
4. Nicolae Bodrug
5. Anatolie Negară
6. Eugen Tcaciuc
7. Natalia Gaibu
8. Marina Casapciuc
9. Angela Furtună

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- conferenţia universitar, secretar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- medic endocrinolog
- medic alergolog
- medic nutriţionist

3. Comisia de atestare a medicilor cardiologi şi diagnostic funcţional
1. Aurel Grosu
2.Valeriu Revenco
3. Viorica Ochişor
4. Eleonora Vataman
5. Alexandru Carauş
6. Liviu Grib
7.Lilia David
8. Uliana Jalbă
9. Larisa Morcov

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- profesor universitar
- doctor habilitat în ştiinţe medicale
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- şef Dispensar, Institutul de Cardiologie

4. Comisia de atestare a medicilor ftiziopneumologi
1. Dmitri Sain

- doctor habilitat în medicină, preşedinte

2. Nicolae Nalivaico
3. Sofia Alexandru
4. Sergiu Matcovschi
5. Constantin Iavorschi
6. Serghei Pisarenco
7. Aurelia Ustian
8. Liliana Domente
9. Lidia Rîvneac

- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- vicedirector, Spitalul Clinic Ftiziopneumologie Municipal,
secretar
- doctor habilitat în medicină, profesor universitar
- doctor habilitat în medicină, profesor cercetător
- doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
- doctor în medicină, conferenţiar universitar
- director IFP „Chiril Draganiuc”
- doctor în medicină, conferenţiar universitar

5. Comisia de atestare a medicilor psihiatri, psihoterapeuţi, psihiatri-narcologi,
psihologi medicali
1. Anatol Nacu
2. Mihai Hotineanu
3. Ion Coşciug
4. Oleg Cobîleanschi
5. Mircea Revenco
6. Alexandra Rusnac
7. Victor Furtună
8. Valentin Oprea
9. Mihail Oprea

- doctor habilitat în medicină, profesor universitar, preşedinte
- doctor în medicină, conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- doctor în medicină, conferenţiar universitar, secretar
- doctor habilitat în medicină, profesor universitar
- doctor habilitat în medicină, profesor universitar
- doctor în medicină
- director, Spitalul Clinic de Psihiatrie
- conferenţiar universitar
- director, Dispensarul Republican de Narcologie

6. Comisia de atestare a medicilor dermatovenerologi, cosmetologi
1. Mircea Beţiu
2.Vasile Sturza
3. Leonid Gugulan
4. Gheorghe Muşet
5. Grigore Morcov
6. Boris Nedelciuc
7. Vladislav Gogu
8. Petru Bulgac
9. Valeriu Oglinda

- conferenţiar universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- director, DDVM Chişinău
- director, Centrul Medical „Sancos”

7. Comisia de atestare a medicilor neurologi, neuropediatri, neurochirurgi
1. Stanislav Groppa
2. Ion Moldovanu
3. Sorin Plotnicu
4. Vitalie Lisnic
5. Grigore Zapuhlîh
6. Aurel Bodiu
7. Iulian Glavan
8. Eremei Zota
9. Vasilisa Batîr

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- doctor habilitat în medicină
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- medic neurolog pediatru

8. Comisia de atestare a medicilor chirurgi

1.
2.
3.
4.

Gheorghe Ghidirim
Eva Gudumac
Ion Gagauz
Vladimir Hotineanu

- academician, profesor universitar, preşedinte;
- academician, profesor universitar, vicepreşedinte;
- conferenţiar universitar, secretar;
- membru corespondent, profesor universitar;

5. Nicolae Gladun
6. Eugen Guţu
7. Boris Curajos
8. Anatol Ciubotaru
9. Gheorghe Rojnoveanu
10.Igor Mişin
11.Petru Bujor
12.Gheorghe Anghelici
13.Vladimir Cazacov
14.Alin Bour
15.Anatol Ghereg
16.Vasile Bunescu

- profesor universitar;
- profesor universitar;
- profesor universitar;
- profesor universitar;
- profesor universitar;
- profesor cercetător;
- doctor habilitat;
- doctor habilitat;
- doctor habilitat;
- profesor universitar;
- conferenţiar universitar;
- conferenţiar universitar.

9. Comisia de atestare a medicilor reabilitologi, medicină sportivă,
kinetoterapeuţi, fizioterapeuţi, terapie manuală
1. Oleg Pascal
2. Gheorghe Ştefaneţ

3. Elena Hamiţchii
4. Victor Celnacov
5. Alisa Tabîrţă
6. Ana Gherman
7. Tatiana Tutunaru
8. Anatol Vîzdoagă
9. Eugeniu Agapii

- şef Secţie, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie,
preşedinte
- director, Centrul Naţional de Medicină Sportivă
„Atletmed”,
vicepreşedinte
- medic reabilitolog, secretar
- doctor în medicină
- asistent universitar
- asistent universitar
- şef Secţie, Institutul de Cardiologie
- asistent universitar
- doctor în ştiinţe, şef Catedră kinetoterapie, USEFS

10. Comisia de atestare a medicilor medicină alternativă
1. Victor Lacusta
2. Angela Gîlea
3. Pavel Boţolin
4. Irina Şincarenco
5. Victoria Cereş
6. Tatiana Bolbocean
7. Silvia Neghina

- academician, profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- doctor în ştiinţe biologice
- doctor în medicină, conferenţiar universitar
- medic medicină tradiţională
- medic medicină tradiţională

11. Comisia de atestare a medicilor obstetricieni-ginecologi
1. Olga Cerneţchi
2.Iurie Dondiuc
3. Mihai Strătilă
4. Gheorghe Paladi
5.Valentin Friptu
6. Sergiu Gladun
7. Veaceslav Moşin
8. Iurie Carauş
9. Marin Rotaru

- profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar,vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- academician, profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- profesor universitar
- director Centru Perinatal , IMC
- profesor universitar

12. Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi
1. Victor Cojocaru
2. Sergiu Şandru
3. Ana Oglindă
4. Nicolae Gurschi
5. Alexandru Cornogolub
6. Gheorghe Cazacu
7. Viorica Coşpormac

- profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- doctor în medicină

13. Comisia de atestare a medicilor ortopezi traumatologi
1. Nicolae Caproş
2. Grigore Verega
3.Sergiu Ciobanu
4. Gheorghe Croitoru
5. Petru Moroz
6. Anatolie Taran
7. Iulian Glavan
8.Viorel Nacu
9. Viorel Vetrilă
10. Nicolae Erhan
11. Oleg Pulbere

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar,vicepreşedinte
- medic ortoped-traumatolog, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar

14. Comisia de atestare a medicilor urologi, nefrologi, andrologi
1. Emil Ceban
2. Ion Dumbrăveanu
3. Andrei Găiescu
4. Adrian Tănase
5. Boris Curajos
6. Vitalie Ghicavîi
7. Andrei Oprea
8. Boris Sasu
9. Rodica Pascal
10. Valentina Burianova
Ignatenco”

- profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- şef Secţie, Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V.

15. Comisia de atestare a medicilor oncologi, radioterapeuţi, hematologi şi
transfuziologi
1. Victor Cernat
2. Iurie Bulat
3. Mariana Rogojinaru
4. Gheorghe Ţâbârnă
5. Ion Corcimaru
6. Ion Mereuţă
7. Nicodim Belev
8. Ana Donscaia
9. Vasile Jovmir
10. Maria Robu

- profesor universitar, preşedinte
- doctor habilitat în medicină, vicepreşedinte
- medic oncolog, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- doctor habilitat în medicină
- doctor habilitat în medicină
- doctor habilitat în medicină
- doctor în medicină

11. Petru Tuzlucov
12. Svetlana Cebotari
13. Natalia Piscorschi

- şef Departament, Institutul Oncologic
- director, Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
- şef laborator, CNTS

16. Comisia de atestare a medicilor oftalmologi
1. Eugen Bendelic
2. Vera Lupaşco
3. Aurel Rusu
4. Vladimir Boişteanu
5. Ion Carasic
6. Ion Jeru
7. Valentina Lupan

- profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- asistent universitar
- şef Secţie, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

17. Comisia de atestare a medicilor otorinolaringologi
1. Alexandru Sandul
2. Mihail Maniuc
3. Vasile Cabac
4. Andrei Antohi
5.Svetlana Diacov
6. Anghelina Chiaburu
7. Lucian Danilov

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar

18. Comisia de atestare a medicilor de urgenţă
1. Lev Crivceanschi
2. Oleg Creciun
3. Ala Rabovila
4. Gheorghe Ciobanu
5. Larisa Rezneac
6. Igor Prisacari
7. Andrei Creciun

- conferenţiar universitar, preşedinte
- vicedirector CNAMUP, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- vicedirector CNAMUP
- şef Centru instruire în domeniul MUC

19. Comisia de atestare a medicilor pediatri şi neonatologi
1. Nineli Revenco
2. Valentin Ţurea
3.Svetlana Beneş
4. Constantin Iavorschi
5. Marcu Rudi
6. Ion Mihu
7. Larisa Crivceanschi

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar

20. Comisia de atestare a medicilor endoscopişti
1. Valentina Raşcov
2. Nicolae Curmei
3. Alexandru Danci
4. Iurie Simionică
5. Alic Cotoneţ

- conferenţiar universitar, preşedinte
- medic endoscopist, secretar
- doctor în medicină
- conferenţiar cercetător
- doctor în medicină

21. Comisia de atestare a medicilor radiologi, imagişti şi radiologi intervenţionişti
1. Natalia Rotaru

- profesor universitar, preşedinte

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Silviu Condrea
Valeriu Pripa
Nadejda Pisarenco
Nicolae Nalivaico
Viorica Ambroci
Simion Marga
Ion Ursulean

- doctor în medicină, conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- doctor în medicină, secretar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- medic radiolog pediatru
- doctor în medicină
- şef Centru de radioprotecţie

22. Comisia de atestare a medicilor sonografi
1. Andrei Testemiţanu
2. Anatolie Creţu
3. Vasile Ţurcanu
4. Sergiu Puiu
5. Ecaterina Puşchina

- conferenţiar universitar, preşedinte
- şef Secţie CRDM, secretar
- conferenţiar universitar
- doctor în medicină
- medic, CRDM

23. Comisia de atestare a medicilor morfopatologi
1. Vladimir Vataman
2. Eugen Melnic
3. Tatiana Cuzneţova
4. Ruslan Pretula
5. Eremia Zota
6. Lilian Şaptefraţi
7. Virgil Petrovici

- conferenţiar universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- medic citolog, CRDM, secretar
- medic morfopatolog, SCM „Sf. Arhanghel Mihail”
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- şef Secţie, Institutul Mamei şi Copilului

24. Comisia de atestare a medicilor de laborator
1. Valentin Gudumac
2. Serghei Ghinda
3. Gabriela Bordian
4. Anatol Vişnevschi
5. Svetlana Caragia
6. Svetlana Pelin
7. Vitalie Bologa
8. Liubovi Raţuc
9. Galina Pădure

- profesor universitar, preşedinte
- doctor habilitat în ştiinţe medicale, vicepreşedinte
- şef Laborator, Spitalul Clinic Republican, secretar
- profesor universitar
- director, Centrul Naţional al Calităţii
- coordonator laborator biochimie, SCR
- şef laborator, IF„Chiril
- şef laborator, CRDM
- şef laborator, AMT Centru

25. Comisia de atestare a medicilor legişti şi psihiatrilor judiciari
1. Andrei Pădure
2. Valeri Savciuc
3. Eduard Lungu
4. Gheorghe Baciu
5. Ion Cuvşinov
6. Vasile Şarpe
7. Maria Botezatu
8. Evghenia Jucovscaia
9. Mircea Revenco

- profesor universitar, preşedinte
- expert judiciar medico-legal, director CML, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- expert judiciar toxicolog, şef Secţie toxicologie CML
- expert judiciar biolog, şef Secţie CML
- profesor universitar

26. Comisia de atestare a medicilor igienişti, epidemiologi şi bacteriologi
1. Ion Bahnarel

- profesor universitar, preşedinte

2. Viorel Prisacari
3. Aliona Tihon
4. Grigore Friptuleac
5. Nicolae Opopol
6. Gheorghe Ostrofeţ
7. Alexei Chirlici
8. Constantin Spînu
9. Iurie Pînzaru
10. Vasile Bortă
11. Valentina Vorojbit
12.Ala Volneanschi

- profesor universitar, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- profesor universitar
- director, CNSP
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar cercetător

27. Comisia de atestare a medicilor stomatologi
1. Valentin Topalo
2. Valeriu Burlacu
3. Victor Siminiuc
4. Ion Lupan
5. Dumitru Şcerbatiuc
6. Valeriu Fala
7. Valentina Trifan
8. Gheorghe Nicolau
9. Oleg Solomon
10. Diana Uncuţa
11. Nicolae Chele

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- medic şef adjunct, PSR, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar

28. Comisia de atestare a farmaciştilor
1. Vladimir Valica
2. Eugen Diug
3. Stela Adauji
4. Anatolie Nistreanu
5. Mihail Brumărel
6. Nicolae Ciobanu
7. Livia Uncu
8. Maria Cojocaru Toma

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar

29. Comisia de atestare a medicilor ce practică activitate didactică la disciplinele
medico-biologice
1. Nicolae Bacinschi
2. Veaceslav Goncear
3. Tatiana Chiriac
4. Vasile Lutan
5. Victor Ghicavîi
6. Victor Vovc
7. Mihai Ştefaneţ
8. Oleg Galbur

- conferenţiar universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar

30. Comisia de atestare a medicilor infecţionişti
1. Tiberiu Holban

- conferenţiar universitar, preşedinte

2. Gheorghe Plăcintă
3. Vasile Arapu
4. Adrian Cotelea
5. Ludmila Bîrcă
6. Victor Pantea
7. Lucia Pîrţină

- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- medic şef adjunct, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
„Toma Ciorbă”, secretar
- conferenţiar universitar
- medic şef Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecţioase de
Copii
-profesor universitar
vicedirector
management
HIV/SIDA,
Spitalul
Dermatologie şi Maladii Comunicabile

31. Comisia de atestare a personalului medical cu studii superioare şi medii de
specialitate care activează în domeniul expertizei medicale a vitalităţii (EMV)
1. Ludmila Sochircă
2.Marina Israfilov
3.Narcisa Mămăliga
Dizabilităţii
4.Liliana Groppa
5. Constantin Rusu
Naţional
6. Valeria Baraliuc
7.Iurie Ouş

- preşedinte al Consiliului republican de EMV, preşedinte
- şef Consiliu DDCM, sectorul Ciocana mun. Chişinău,
vicepreşedinte
- vicedirector, Consiliul Naţional pentru Determinarea
şi Capacităţii de Muncă, secretar
- profesor universitar
- şef consiliul control şi revedere a Deciziilor Consiliului
pentru Determinarea Dizabilităţii şi capacităţii de muncă
- şef Consiliul Specializat Oncologic DDCM
- şef Consiliu DDCM sector Centru, mun. Chişinău

32. Comisia de atestare a medicilor statisticieni şi statisticienilor cu studii medii de
specialitate
1. Vladislav Badan
preşedinte
2. Petru Crudu
3. Silvia Rusu
4. Silvia Ţerna
5. Marina Gabunea
6. Angela Bivol
7. Marina Celac

- asistent universitar, USMF „Nicolae Testemiţanu”,
- director adjunct CNMS, vicepreşedinte
- şef Secţie, CNMS, secretar
- vicedirector, Direcţia sănătăţii a CM Chişinău
- şef Serviciu, Institutul Oncologic
- şef Centru, AMT Botanica
- felcer, Centrul Naţional de Management în Sănătate

33. Comisia de atestare a medicilor în domeniul managementului sanitar
1. Ruxanda Glavan
2.Aliona Serbulenco
3.Nicolae Jelamschi
4.Gheorghe Plămădeală
5. Oleg Lozan
6. Tatiana Zatîc
comunitară
7.Rodica Scutelnic
8. Mihai Ciocanu
9.Oleg Barbă
Sănătate

- ministru, preşedinte
- viceministru, vicepreşedinte
- secretar de stat, vicepreşedinte
- şef Direcţie management personal medical, secretar
- prorector USMF „Nicolae Testemiţanu”
- şef Direcţie asistenţă medicală primară, urgentă şi
- şef Direcţie asistenţă medicală spitalicească
- director, Institutul de Medicină Urgentă
- director adjunct, Centrul Naţional de Management în

Anexa nr. 3
la ordinul Ministrului Sănătăţii
nr. 75-p§1 din 02 iunie 2011

Componenţa nominală
a Comisiei centrale de atestare
1. Liliana Iaşan
2. Gheorghe Plămădeală
3. Andrei Şveţ

- viceministru, preşedinte
- şef adjunct, Direcţia management personal medical,
secretar
- şef Direcţia Juridică

