MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ORDIN
mun. Chişinău
nr. 27-p §9
01 martie 2010
Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor
Pornind de la necesitatea perfecţionării calităţii asistenţei medicale acordate
populaţiei, promovării şi realizării obiectivelor politicii naţionale în domeniul
sănătăţii, întru perfecţionarea procesului de 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. Conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice republicane şi raionale,
şefilor Direcţiei Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău, Direcţiei
Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a Populaţiei UTA Găgăuzia, Secţiei Sănătăţii a
Primăriei municipiului Bălţi, medicilor şefi a Centrelor Medicină Preventivă,
conducătorilor instituţiilor de învăţământ subordonate:
6.1 Vor asigura familiarizarea medicilor şi farmaciştilor din subordine cu
prevederile Regulamentului aprobat;
6.2 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;

6.3 Şeful Direcţiei politici în managementul personalului medical (dl Nicolae
Jelamschi) va asigura monitorizarea şi coordonarea procesului de atestare
a medicilor şi farmaciştilor, asigurând dirijarea metodică şi controlul
activităţii Comisiilor de atestare.
7. Se prelungeşte categoria de atestare corespunzătoare specialiştilor în domeniu
Managementului sanitar, care au depus dosarul în cadrul Comisiei
specializate, până la prima şedinţă a Comisiei şi emiterea noului ordin privitor
la atestarea în domeniu.
8. Ordinele Ministerului Sănătăţii nr. 13-p § 3 din 023.01.2007 „Cu privire la
atestarea medicilor şi farmaciştilor” cu modificările şi completările ulterioare,
nr. 118-p § 4 din 29.10.2008 „Cu privire la reglementarea atestării cadrelor
manageriale” cu modificările şi completările ulterioare, nr. 60-p § 3 din 05
iunie 2009 „Cu privire la modificare unor acte normative” se abrogă.
9. Creditul de ore de instruire stipulat în punctul 1 al ordinului nr. 60-p § 3 din
05 iunie 2009 „Cu privire la modificare unor acte normative”, acumulat până
la emiterea ordinului în cauză, este valabil pe parcursul anului 2010.
10.Controlul executării ordinului în cauză mi-l asum.

Ministru

Vladimir HOTINEANU

Anexa nr. 1
la ordinul Ministrului Sănătăţii
nr. 29-p § 9 din 01 martie 2010
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, altor acte normative
în vigoare şi are drept scop reglementarea organizării şi desfăşurării procesului şi
evaluare a nivelului pregătirii profesionale şi conferire a categoriilor de calificare
medicilor şi farmaciştilor.

2.

Atestarea medicilor/farmaciştilor are drept obiectiv perfecţionarea continuă a
nivelului profesional, majorarea gradului de responsabilitate în procesul exercitării
profesiunii şi asigurarea calităţii serviciilor medicale/farmaceutice prestate
populaţiei.

3.

Conferirea gradului de calificare profesională medicilor/farmaciştilor se
efectuează exclusiv conform activităţii corespunzător specializărilor obţinute prin
instruirea postuniversitară sau prin specializări primare.

4.

Medicii/farmaciştii, 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 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 pentru o perioadă de activitate de patru ani.

8.

Aceiaşi persoană nu poate exercita funcţia de preşedinte al Comisiei mai mult de
două termene consecutiv.

9.

În cadrul Ministerului se instituie Comisia centrală, care evaluează nivelul
cunoştinţelor în domeniul managementului sanitar şi pregătirii manageriale a
conducătorilor instituţiilor medico-sanitare, cu conferirea gradului de calificare
respectiv în managementul sanitar.

10. Comisia centrală examinează şi soluţionează, la adresarea preşedinţilor Comisiilor
sau a medicilor/farmaciştilor, situaţiile de conflict create în procesul de atestare.

11. În componenţa Comisiei centrale sunt incluşi reprezentanţi a Ministerului,
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Consiliului Naţional de Evaluare
şi Acreditare în Sănătate, Ligii Medicilor din Republica Moldova, Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, Sindicatului „Sănătatea”.
12. Şedinţele Comisiilor de atestare se organizează trimestrial.
13. 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.
14. Graficul şedinţelor Comisiilor se aprobă anual de către Direcţia politici în
managementul personalului medical a Ministerului, în termen până la 15 ianuarie.
15. Direcţia politici în managementul personalului medical, în termen până la 1
februarie, familiarizează conducătorii instituţiilor medico-sanitare cu graficul
şedinţelor Comisiilor.
16. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice în mod obligator
familiarizează medicii/farmaciştii din subordine cu graficul şedinţelor Comisiilor.
III. TEHNOLOGIA ATESTĂRII
17. 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.
18. Medicilor/farmaciştilor cu grad ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale/farmaceutice
poate fi conferită primar categoria de calificare prima (stagiu de muncă de 5 ani)
sau superioară (stagiu de muncă de 10 ani).
19. Titularilor diplomei de „Master” în domeniul managementului sănătăţii publice
eliberate de Şcolile de management în sănătate publică, angajaţi în funcţie
managerială, pot depune actele în Comisie întru obţinerea categoriei superioare de
calificare în domeniul respectiv.
20. Medicii/farmaciştii angajaţi în muncă în localităţile rurale, conform repartizării
Ministerului, pot depune actele în Comisii întru obţinerea categoriei a doua de
calificare, nemijlocit după angajare.
21. 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.
22. Medicii/farmaciştii sunt admişi la atestare doar în cazul acumulării creditului de
400/200 ore (80/40 ore anual) de instruire profesională continuă pe parcursul
ultimilor cinci ani.
23. Instruirea profesională continuă obligatorie a medicilor/farmaciştilor include
350/175 ore instruire în cadrul Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor/Facultăţii
Farmacie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi
în instituţii de profil de peste hotarele ţării, şcolilor de management în sănătate

publică din ţară şi de peste hotarele ţării şi 50/25 ore de participare la seminare,
conferinţe, congrese, şedinţele societăţilor profesionale.
24. Instruirea postuniversitară prin rezidenţiat, secundariat clinic, masterat şi doctorat
în ultimii cinci ani se echivalează cu volumul de 400/200 ore instruire profesională
continuă.
25. Medicilor/farmaciştilor colaboratori a catedrelor Universităţii de Stat de Medicină
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, ţinând cont de faptul că participă nemijlocit în
procesul de instruire, li se permite participarea la atestare fără creditul obligator de
400/200 ore instruire profesională continuă.
26. 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 ai activităţii în ultimii trei ani,
calităţile morale, respectarea disciplinei de muncă, principiilor eticii şi
deontologiei medicale.
27. 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 de activitate pentru ultimii trei ani de activitate
- 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.
NB! Toate copiile se prezintă împreună cu originalele pentru confirmarea
autenticităţii acestora.
28. Evaluarea nivelului de calificare profesională a medicilor/farmaciştilor în cadrul
Comisiilor se efectuează prin examinarea dosarului, testare şi interviu de
performanţă.
29. În cadrul atestării Comisia, concomitent cu evaluarea gradului de calificare, ţine
cont obligatoriu de rapoarte la societăţile ştiinţifice, seminare, conferinţe sau
congrese ştiinţifice, invenţiile înregistrate, respectarea eticii şi deontologiei
medicale, calităţile morale, îndeplinirea obligaţiilor funcţionale, respectarea
disciplinei de muncă.
30. 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.
31. Medicilor, 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.
32. Categoria de calificare este valabilă timp de 5 ani din data emiterii ordinului
Ministerului.
33. Medicii/farmaciştii, cărora le-a expirat termenul de valabilitate a categoriei de
calificare în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului, pot fi atestaţi
cu ultima categorie deţinută după reluarea activităţii de muncă, cu condiţia urmării
unui curs de perfecţionare în domeniu.
34. La solicitarea Ministerului, conducătorilor instituţiilor medico-sanitare şi
farmaceutice, medicii/farmaciştii cu deficienţe în activitatea curativă, pot fi supuşi
evaluării nivelului de calificare profesională anticipat termenului stabilit.
35. Se admit pentru evaluarea gradului de calificare profesională şi conferirea
categoriei de calificare medicii/farmaciştii, care au activat în domeniu cel puţin
trei ani din ultimii cinci.
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.
37. 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.
38. 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.
39. Rezultatele evaluării şi recomandările Comisiei se înregistrează în fişa de atestare,
care se semnează de toţi membrii prezenţi la şedinţă.
40. Pentru fiecare medic sau farmacist supus atestării, Comisia întocmeşte dosare
personale, în care sunt incluse actele prevăzute în punctul 27, avizele şi extrasul
din procesul verbal ale şedinţei Comisiei.
41. Procesele verbale ale Comisiei şi dosarele personale ale medicilor/farmaciştilor
supuşi atestării se păstrează la Minister timp de 5 ani.
42. În cazul atestării pentru corespunderea medicului/farmacistului funcţiei ocupate,
conducătorului se eliberează un exemplar al procesului verbal cu decizia Comisiei,
confirmată prin semnătura tuturor membrilor prezenţi la şedinţă.
43. Comisia, 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.

46. Comisia de atestare centrală, timp de o lună, examinează problema şi prezintă
medicului/farmacistului decizia finală.
47. Decizia Comisiei centrale de atestare este incontestabilă.
IV. TEHNOLOGIA ATESTĂRII CONDUCĂTORILOR INSTITUŢIILOR
MEDICO-SANITARE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
48. În cadrul Comisiei centrale de atestare este evaluat nivelul pregătirii manageriale a
primilor conducători a instituţiilor medico-sanitare, indiferent de statut şi
subordonare.
49. Dosarele pentru participare la atestare se depun în Direcţia politici în
managementul personalului medical.
50. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare urmează o instruire continuă în domeniu
în limitele a 200 ore pe parcursul ultimilor 5 ani.
51. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare în cadrul evaluării şi atestării
prezintă Comisiei verbal şi în scris o analiză a activităţii manageriale în instituţia
gestionată pe parcursul perioadei aflării în funcţie (ultimii trei ani de activitate),
indicatorii de performanţă şi direcţiile prioritare de activitate în perspectivă pentru
următorii ani.
52. În procesul de atestare Comisia evaluează rezultatele de activitate obţinute,
cunoştinţele normative şi legislative în domeniul managementului sanitar şi
gestionării economico-financiare, abilităţile practice manageriale, cu decizie
privind corespunderea nivelului de calificare funcţiei deţinute şi aprecierea
gradului de calificare.
53. La solicitarea fondatorului, Consiliului administrativ a instituţiilor medicosanitare publice, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Consiliului de
Naţional de Evaluare şi Acreditare în Medicină şi direcţiilor Ministerului,
conducătorii instituţiilor medico-sanitare cu deficienţe în activitatea managerială
pot fi supuşi atestării şi evaluării nivelului pregătirii manageriale anticipat
termenului stabilit.
54. Decizia Comisiei despre necorespunderea conducătorului funcţiei ocupate
reprezintă temei pentru rezilierea contractului individual de muncă, în
conformitate cu prevederile Articolului 86, punct e) al Codului muncii al
Republicii Moldova.
V. DISPOZIŢII FINALE
55. Cheltuielile ocazionate de prezenţa la şedinţa Comisiei de atestare sunt acoperite
din contul medicilor/farmaciştilor.
56. Comisiile de atestare organizează procesul de evaluare, atestare şi conferire a
categoriilor de calificare medicilor în strictă conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
57. Preşedinţii Comisiilor de atestare prezintă anual, către 25 decembrie, Direcţiei
politici în managementul personalului medical a Ministerului darea de seamă
privind activitatea desfăşurată 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 Ministrului Sănătăţii
nr. 29-p § 9 din 01 martie 2010
COMPONENŢA
nominală a Comisiilor specializate de atestare

1. Comisia de atestare a medicilor de familie
1. Grigore Bivol
2. Ghenadie Curocichin
3. Georgeta Gavriliţă
4. Elena Anton
5. Olga Samoilov
6. Svetlana Şciuca
7. Gheorghe Ciobanu
8. Nicolae Ghidirim
9. Victor Pântea
10. Aurelia Ustian
11. Anatolie Negară
12. Ludmila Ciocîrlă
13. Natalia Zarbailov
14. Luminiţa Suveică

- profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- şef Centrul-model al Medicilor de Familie „Pro-San”,
AMT Botanica, secretar
- medic de familie, AMT Buiucani, secretar
- doctor în medicină
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- specialist principal al Ministerului Sănătăţii

2. Comisia de atestare a medicilor internişti, reumatologi, alergologi,
gastroenterologi
1. Liliana Groppa
2. Victor Botnaru
3. Svetlana Agachi
4. Sergiu Matcovschi
5. Vlada Dumbrava
6. Alexandru Izvoreanu
7. Minodora Mazur
8. Nicolae Bodrug
9. Sergiu Popa

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- doctor în ştiinţe medicale, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar

3. Comisia de atestare a medicilor endocrinologi şi dieticieni
1. Zinaida Anestiadi
2. Ludmila Chiriac
3. Zinaida Alexa
4. Lorina Vudu
5. Larisa Zota
6. Alexei Sofroni
7. Gheorghe Caradja
8. Zinaida Morari
9. Angela Furtună

- profesor universitar, preşedinte
- şef Secţie dietologie Spitalul Clinic Republican,
vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- şef Secţie endocrinologie, Spitalul Clinic Republican
pentru Copii „Emilian Coţaga”
- medic dietolog, SCR pentru Copii „Emilian Coţaga”

4. Comisia de atestare a medicilor cardiologi şi diagnostic funcţional
1. Valeriu Revenco
2. Aurel Grosu
3. Ion Zatuşevschi
4. Eleonora Vatamanu
5. Alexandru Izvoreanu
6. Alexandru Carauş
7. Oleg Calenici
8. Liviu Grib
9. Viorica Ochişor
10. Larisa Morcov

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

5. Comisia de atestare a medicilor fizioterapeuţi
1. Maria Rusu
2. Aurel Saulea
3. Tatiana Tutunaru
4. Adela Glavan
5. Lidia Rotaru
6. Stela Vovc
7. Raisa Ciobanu

- conferenţiar universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- şef Secţie, Institutul de Cardiologie, secretar
- director, Asociaţia Medicală Teritorială „Centru”
- şef Secţie, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
- şef Secţie, Spitalul Raional Ialoveni
- Specialist principal al Ministerului Sănătăţii

6. Comisia de atestare a medicilor ftiziopneumologi
1. Aurelia Ustian
2. Constantin Iavorschi
3. Dumitru Sain
4. Sergiu Matcovschi
5. Nicolae Nalivaico
6. Sofia Alexandru
7. Serghei Pisarenco
8. Vasile Zlepca
9. Anatolii Melnic

- conferenţiar universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- doctor habilitat în medicină, secretar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- medic epidemiolog, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de
Medicină Preventivă

7. Comisia de atestare a medicilor psihiatri, psihoterapeuţi şi psihologi
medicali
1. Mircea Revenco
2. Anatol Nacu
3. Ion Coşciug
4. Oleg Cobîleanschi
5. Mihai Hotineanu
6. Valentin Oprea
7. Lidia Cunicovschi
8. Mihail Hotineanu
9. Mihail Oprea
10. Anatol Cîrpa
11. Mircea Cucu

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- specialist principal al Ministerului Sănătăţii
- director general, Spitalul Clinic de Psihiatrie
- director general, Dispensarul Republican de Narcologie
- director general, Spitalul de Psihiatrie, mun. Bălţi
- medic şef adjunct, Spitalul Clinic de Psihiatrie

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

- conferenţiar universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- medic şef adjunct, Dispensarul Dermatovenerologic
Republican, secretar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- şef Direcţie politici în managementul personalului medical,
Ministerul Sănătăţii
- director, Dispensarul Dermatovenerologic Municipal
Chişinău
- vice-director, Dispensarul Dermatovenerologic Municipal
Chişinău

9. Comisia de atestare a medicilor neurologi, neuropediatri, neurochirurgi
1. Stanislav Groppa
2. Ion Moldovanu
3. Sorin Plotnicu
4. Diomid Gherman
5. Mihail Gavriliuc
6. Ion Iliciuc
7. Grigore Zapuhlîh
8. Iulian Glavan
9. Boris Goroşenco

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- secretar
- academician, profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- şef Secţie monitorizare Centrul Republican de
Diagnosticare Medicală

10. Comisia de atestare a medicilor chirurgi
1. Gheorghe Ghidirim
2. Eva Gudumac
3. Ion Gagauz
4. Vladimir Hotineanu
5. Nicolae Gladun
6. Eugen Guţu
7. Boris Curajos
8. Anatol Ciubotaru
9. Gheorghe Rojnovean
10. Igor Mişin
11. Petru Bujor
12. Gheorghe Anghelici
13. Anatol Ghereg
14. Vladimir Cazacov
15. Ion Bunescu

- academician, profesor universitar, preşedinte
- academician, profesor universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- doctor habilitat în medicină
- doctor habilitat în medicină
- doctor habilitat în medicină
- doctor habilitat în medicină
- doctor habilitat în medicină
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- şef Secţie, Spitalul Republican al ACSşiR a Aparatului
Guvernului

11. Comisia de atestare a medicilor reabilitologi, kinetoterapeuţi, medicină
sportivă, terapie manuală
1. Agafia Moraru
2. Oleg Pascal
3. Elena Hamiţchii
4. Victor Celnacov
5. Alisa Tabîrţă
6. Ana Gherman
7. Maria Robu

- conferenţiar universitar, preşedinte
- şef Secţie, Institutul de neurologie şi Neurochirurgie,
vicepreşedinte
- medic reabilitolog, secretar
- doctor în medicină
- asistent universitar
- asistent universitar
- medic şef adjunct, Centrul Naţional de Medicină Sportivă
„Atletmed”

12. Comisia de atestare a medicilor medicină alternativă (acupunctură,
fitoterapie, homeopatie)
1. Victor Lacusta
2. Angela Gîlea
2. Pavel Boţolin
4. Irina Şincarenco
5. Victoria Cereş
6. Tatiana Bolbocean
7. Silvia Neghina

- profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- doctor în ştiinţe biologice
- specialist principal al Ministerului Sănătăţii
- medic homeopat, Spitalul Raional Criuleni
- şef Centrul Municipal Reflexoterapie

13. Comisia de atestare a medicilor obstetricieni-ginecologi
1. Eugen Gladun
2. Veaceslav Moşin
3. Mihai Strătilă
4. Gheorghe Paladi
5. Olga Cerneţchi
6. Valentin Friptu
7. Valentin Tîrşu
8. Marin Rotaru
9. Ludmila Eţco
10. Dumitru Sofroni
11. Larisa Crivceanschi

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

14. Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi
1. Victor Cojocaru
2. Gheorghe Cazacu
3. Vergiliu Guţan
4. Nicolae Gurschi
5. Alexandru Cornogolub
6. Lidia Dolgheru
7. Mihail Borş
8. Sergiu Şandru
9. Nicolae Piterschii

- profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- şef Departament, Institutul Oncologic

15. Comisia de atestare a medicilor ortopezi traumatologi
1. Nicolae Caproş
2. Ion Marin
3. Andrei Usatîi
4. Filip Gornea
5. Gheorghe Croitoru
6. Petru Moroz
7. Anatolie Taran
8. Iulian Glavan
9. Sergiu Ignatenco
10. Oleg Pulbere
11. Andrei Cruşinschi

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar,vicepreşedinte
- medic ortoped traumatolog, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- vicedirector, Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie

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

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

17. Comisia de atestare a medicilor oncologi, 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. Nicolae Ghidirim
11. Maria Robu
12. Svetlana Cebotari
13. Natalia Piscorschi

- 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
- conferenţiar universitar
- doctor în medicină
- director, Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
- şef Laborator, Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui

18. Comisia de atestare a medicilor oftalmologi
1. Eugen Bendelic
2. Valeriu Cuşnir
3. Aurel Rusu
4. Vera Lupaşco
5. Vladimir Boişteanu
6. Dumitru Lupan
7. Ion Jeru
8. Eudochia Magdei
9. Valentina Lupan

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- asistent universitar
- şef secţie, Spitalul Clinic Republican pentru Copii
„Emilian Coţaga”
- şef Secţie, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

19. Comisia de atestare a medicilor otorinolaringologi
1. Alexandru Sandul
2. Svetlana Diacov
3. Vasile Cabac
4. Ilie Banari
5. Vladimir Popa
6. Sergiu Vetricean
7. Mihail Maniuc
8. Anghelina Chiaburu
9. Petru Castraveţ

- profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- doctor în ştiinţe medicale
- şef secţie, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

20. Comisia de atestare a medicilor de urgenţă
1. Lev Crivceanschi
2. Taisia Dumbrava
3. Ala Rabovila
4. Gheorghe Ciobanu
5. Larisa Rezneac
6. Vasile Pascari
7. Anatol Calistru
8. Liviu Vovc
9. Ieronim Ciumaş

- conferenţiar universitar, preşedinte
- şef Secţie, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină
Urgentă, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- vicedirector, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de
Medicină Urgentă
- vicedirector, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de
Medicină Urgentă

21. Comisia de atestare a medicilor pediatri şi neonatologi
1. Nineli Revenco
2. Valentin Ţurea
3. Gheorghe Grossu
4. Constantin Iavorschi
5. Marcu Rudi
6. Petru Stratulat
7. Ion Mihu
8. Grigore Covalciuc
9. Larisa Crivceanschi
10. Xenia Galeţchi

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- doctor în ştiinţe medicale, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar

22. Comisia de atestare a medicilor endoscopişti
1. Valentina Raşcov
2. Iurie Simionica
3. Nicolae Curmei
4. Anatol Ghereg
5. Roman Bodrug
6. Alic Cotoneţ
7. Alexandru Danci

- conferenţiar universitar, preşedinte
- şef Secţie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril
Draganiuc”, vicepreşedinte
- medic endoscopist, secretar
- conferenţiar universitar
- şef Secţie, Spitalul Clinic Republican
- şef Secţie, Institutul Oncologic
- şef Secţie, Clinica curativ-sanatorială şi de recuperare a
Aparatului Guvernului Republicii Moldova

23. Comisia de atestare a medicilor imagişti şi radioterapeuţi
1. Victor Volneanschi
2. Silviu Condrea
3. Andrei Roşca
4. Vasile Bairac
5. Nicolae Nalivaico
6. Anatol Cebotari
7. Victoria Coreţchi
8. Lucia Curajos
9. Anastasia Stanislav

- profesor universitar, preşedinte
- doctor în ştiinţe medicale, vicepreşedinte
- doctor habilitat în ştiinţe medicale, secretar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- doctor în ştiinţe medicale
- şef Secţie, Spitalul Clinic Republican
- medic radiolog
- şef Secţie, Institutul Oncologic

24. Comisia de atestare a medicilor sonografi
1. Mihail Eftodi
2. Andrei Testemiţanu
3. Anatolie Creţu
4. Vasile Ţurcanu
5. Ion Zatuşevschi

- şef Secţie, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală,
preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- şef Secţie Centrul Republican de Diagnosticare Medicală,
secretar
- conferenţiar universitar
- şef Secţie, Spitalul Clinic Republican

25. Comisia de atestare a medicilor morfopatologi
1. Vladimir Vataman
2. Sergiu Rusu
3. Eugen Melnic
4. Anatol Ciornîi
5. Eremia Zota
6. Valeriu Sava
7. Virgil Petrovici

- conferenţiar universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- şef Direcţie, Ministerul Sănătăţii
- şef Secţie, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

26. Comisia de atestare a medicilor de laborator
1. Vasile Niguleanu
2. Valentin Gudumac
3. Emilia Rusu
4. Serghei Ghinda
5. Elena Jucova
6. Svetlana Caragia
7. Diana Osadcii
8. Vitalie Bologa
9. Vera Sali

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- şef laborator, Spitalul Clinic Republican, secretar
- doctor habilitat în ştiinţe medicale
- şef laborator, Spitalul Clinic Republican
- director, Centrul Naţional al Calităţii
- specialist principal al Ministerului Sănătăţii
- şef Laborator, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril
Draganiuc”
- Şef Laborator, Spitalul Clinic Republican

27. Comisia de atestare a medicilor legişti şi psihiatrilor judiciari
1. Gheorghe Baciu
2. Andrei Pădure
3. Vasile Şarpe
4. Eremia Zota
5. Mircea Revenco
6. Ion Cuvşinov
7. Grigore Mutoi
8. Valeriu Tetercev
9. Ion Catrinici

- profesor universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- conferenţiar universitar, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- medic şef adjunct, Spitalul Clinic de Psihiatrie

28. Comisia de atestare a medicilor igienişti
1. Ion Bahnarel
2. Grigore Friptuleac
3. Aliona Tihon
4. Nicolae Opopol
5. Gheorghe Ostrofeţ
6. Alexei Chirlici
7. Pavel Socoliuc
8. Ana Volneanschi
9. Vasile Sofroni

- conferenţiar universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- asistent universitar, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- şef Secţie, CNŞP de Medicină Preventivă
- vicedirector, CNŞP de Medicină Preventivă
- medic şef, CMP Edineţ, doctor în medicină

29. Comisia de atestare a medicilor epidemiologi
1. Valeriu Chicu
2. Adrian Cotelea
3. Constantin Rîmiş
4. Viorel Prisacari
5. Vasile Bortă
6. Victor Pîntea
7. Anatolii Melnic
8. Oleg Beneş
9. Vasile Sohoţchi
10. Ecaterina Busuioc
11. Vasile Ţurcan

- conferenţiar universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- doctor în medicină, secretar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- doctor în medicină
- director, CNŞP de Medicină Preventivă
- vicedirector, CNŞP de Medicină Preventivă
- şef Secţie, CNŞP de Medicină Preventivă
- medic şef, CMP Bălţi

30. Comisia de atestare a medicilor bacteriologi
1. Valentina Vorojbit
2. Alexandru Cotici
3. Arcadie Guţu

- conferenţiar universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- şef Secţie, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină
Preventivă, secretar
4. Constantin Spînu
- profesor universitar
5. Ala Halacu
- şef laborator, CNŞP de Medicină Preventivă
6. Svetlana Pridnicionoc - şef laborator, CNŞP de Medicină Preventivă
7. Valentina Melnic
- şef laborator, Spitalul Clinic Republican
31. Comisia de atestare a medicilor stomatologi

1. Valentin Topalo
2. Valeriu Burlacu
3. Svetlana Siminovici
4. Gheorghe Nicolau
5. Ilarion Postolachi
6. Ion Lupan
7. Dumitru Şcerbatiuc
8. Sofia Sîrbu
9. Alexandra Braniuc
10. Valentina Trifan
11. Mihai Cojocaru

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- medic şef, Policlinica Stomatologică Republicană, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar

32. Comisia de atestare a farmaciştilor
1. Vladimir Safta
- profesor universitar, preşedinte
2. Eugen Diug
- profesor universitar, vicepreşedinte
3. Stela Adauji
- conferenţiar universitar, secretar
4. Anatolie Nistreanu
- profesor universitar
5. Vladimir Valica
- profesor universitar
6. Nicolae Ciobanu
- conferenţiar universitar
7. Veaceslav Goncear
- conferenţiar universitar
8. Mihail Brumărel
- conferenţiar universitar
9. Nicolae Onilov
- director, Agenţia Medicamentului
10. Maria Cojocaru-Toma - doctor în ştiinţe farmaceutice, prim-vicedirector, Agenţia
Medicamentului
11. Veaceslav Stratu
- preşedinte, Asociaţia Farmaciştilor
33. Comisia de atestare a 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

34. Comisia de atestare a medicilor infecţionişti
1. Tiberiu Holban
2. Victor Pîntea
3. Vasile Arapu
4. Constantin Andriuţă
5. Galina Rusu
6. Gheorghe Plăcintă
7. Adrian Cotelea
8. Victor Deatişen
9. Maria Neaga

- conferenţiar universitar, preşedinte
- conferenţiar universitar, vicepreşedinte
- medic şef adjunct, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
„Toma Ciorbă”, secretar
- profesor universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- conferenţiar universitar
- director, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”
- medic şef Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecţioase de
Copii

35. 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. Iurie Ouş
3. Valeria Baraliuc
4. Grigore Bivol
5. Liliana Groppa
6. Tudor Grejdeanu
7. Marina Israfilov

- preşedinte al Consiliului republican de EMV, preşedinte
- şef Consiliu EMV, sector Centru mun. Chişinău,
vicepreşedinte
- medic consultant, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- profesor universitar
- medic-expert

36. Comisia de atestare a medicilor statisticieni şi statisticienilor cu studii
medii de specialitate
1. Petru Crudu
2. Mihai Palanciuc
3. Silvia Rusu
4. Silvia Ţerna
5. Marina Gabunea
6. Raisa Rusu
7. Angela Bivol
8. Marina Celac
9. Angela Tofan

- director-adjunct, Centrul Naţional de Management în
Sănătate (CNMS), preşedinte
- şef Laborator, CNMS, vicepreşedinte
- şef Secţie, CNMS, secretar
- vicedirector, Direcţia sănătăţii a Consiliului Municipal
Chişinău
- şef Serviciu, Institutul Oncologic
- şef Serviciu, AMT Centru
- şef Centru, AMT Botanica
- felcer, Centrul Naţional de Management în Sănătate
- medic statistician, Spitalul Clinic de Traumatologie şi
Ortopedie

37. Comisia de atestare a medicilor în domeniul managementului sanitar*
1. Dumitru Tintiuc
2. Constantin Eţco
3.Iulian Grosu
4. Larisa Spinei
5. Tudor Grejdeanu
6. Mihai Ciocanu
7. Oleg Lozan
8. Valeriu Sava
9. Nicolae Jelamschi
10. Luminiţa Suveică
11. Victor Savin

- profesor universitar, preşedinte
- profesor universitar, vicepreşedinte
- doctor în medicină, secretar
- profesor universitar
- profesor universitar
- doctor habilitat în ştiinţe medicale
- conferenţiar universitar
- şef Direcţie buget şi finanţe, Ministerul Sănătăţii
- şef Direcţie politici în managementul personalului medical,
Ministerul Sănătăţii
- director, Direcţia Sănătăţii a Consiliului Municipal
Chişinău
- director, Spitalul Clinic Municipal nr. 1

* Pot fi consideraţi specialişti în managementul sanitar următoarele categorii de
specialişti:
- primii conducători şi adjuncţii lor a instituţiilor medico-sanitare publice,
departamentale, private şi de învăţământ medical;
- lucrătorii aparatului central al Ministerului Sănătăţii, care posedă instruirea în
domeniul managementului sanitar;
- specialiştii în domeniul managementului sanitar din cadrul subdiviziunilor USMF
„Nicolae Testemiţanu”;
- colaboratorii Direcţiilor/Secţiilor Sănătate a municipiilor, care posedă instruirea în
domeniul managementului sanitar;
- colaboratorii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, care posedă instruirea în
domeniul managementului sanitar.

Anexa nr. 3
la ordinul Ministrului Sănătăţii
nr. 29-p § 9 din 01 martie 2010

Componenţa nominală
a Comisiei centrale de atestare
1. Vladimir Hotineanu
2. Octavian Grama
3. Gheorghe Ţurcanu
4. Mihail Magdei
5. Nicolae Jelamschi
6. Ion Ababii
7. Aliona Serbulenco
8. Tatiana Zatîc
9. Ghenadie Ţurcanu
10. Valeriu Sava
11. Ion Ciochină
12. Maria Cumpănă
13. Rodica Scutelnic
14. Gheorghe Ghidirim
15. Constantin Eţco
16. Mircea Buga
17. Maria Bolocan
18. Stanislav Groppa
19. Victor Benu

- Ministru Sănătăţii, preşedinte
- viceministru, vicepreşedinte
- viceministru, vicepreşedinte
- viceministru, vicepreşedinte
- şef Direcţie politici în managementul personalului medical,
secretar
- rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
- şef Direcţie politici în sănătate publică
- şef Direcţie politici în asistenţa medicală
- şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
- şef Direcţie politici buget şi finanţe
- şef Direcţie juridică
- şef Direcţie politici în managementul calităţii serviciilor
medicale
- şef Direcţie politici în asistenţa medicală femeii, copilului
şi grupurilor vulnerabile
- preşedintele Ligii Medicilor din Republica Moldova
- specialist principal al Ministerului Sănătăţii în
Management sanitar
- director Compania Naţională de Asigurări în Medicină
- preşedinte al Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare
în Medicină
- academician coordonator, Academia de Ştiinţe a Moldovei
- preşedinte, Sindicatul „Sănătatea”

Anexa nr. 4
la ordinul Ministrului Sănătăţii
nr. 29-p § 9 din 01 martie 2010

FOAIE DE ATESTARE
pentru medicul care lucrează pe specialitate
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
(numele, prenumele)

________________________________________________________________
(locul de muncă)

INFORMAŢII DESPRE MEDICUL ATESTAT

1. Anul naşterii _________________
2. Studiile __________________________________________________________
(denumirea instituţiei de învăţământ, facultatea)

3. Anul absolvirii, stagiul general de muncă în specialitatea dată_______________
4. Categoria precedentă
în specialitatea dată, nr. ordinului, data
emiterii____________________________________________________________
5. Din ce an a început activitatea în specialitatea dată _______________________
6. Instruire profesională continuă, inclusiv secundariat clinic, doctorat, masterat în
ultimii 5 ani (perioada, locul, durata):
a) ______________________________________________________________
b) ______________________________________________________________
c) ______________________________________________________________
d) ______________________________________________________________
7. Activitatea profesională ultimii 5 ani:
a) de la ___________________ până la ________________________________
b) de la ___________________ până la ________________________________
c) de la ___________________ până la ________________________________
8. Publicaţii, lucrări, invenţii____ _______________________________________
__________________________________________________________________
HOTĂRÎREA COMISIEI DE ATESTARE

A Ministerului Sănătăţii ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura:
Preşedintele comisiei de atestare:
Membrii comisiei:
_________________ 2010

