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                                                                                                    APROBAT 

la Ședința Consiliului de Administrație  

a USMF „Nicolae Testemiţanu” 

proces - verbal nr. 23/2 din 14.12.2015  
 

REGULAMENTUL 

de organizare şi desfăşurare a admiterii în secundariat clinic la 

 Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

 „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în anul 2015 
 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

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

o formă majoră de instruire postuniversitară, care urmăreşte scopul obţinerii 

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

formare profesională a unui medic. 

2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în secundariat clinic la 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în anul 2015 

(în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor art. 121 al  

Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Hotărîrii 

Guvernului Republicii Moldova nr.502 din 15 iulie 1994 „Cu privire la 

perfecţionarea şi restructurarea învăţămîntului postuniversitar medical”, 

Regulamentului cu privire la instruirea postuniversitară prin secundariat clinic, 

aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.135-p §17 din 26 septembrie 2011, în 

temeiul prevederilor punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 

mai 2011, Cartei Universitare şi altor acte normative ce reglementează procesul de 

formare profesională a medicilor şi farmaciştilor. 

3. Secundariatul presupune acumularea unui nivel de cunoştinţe teoretice şi 

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

dobândit în cadrul învăţământului universitar şi postuniversitar prin rezidențiat. 

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

înguste şi caracteristica numerică determinată de către Ministerul Sănătăţii. 

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

6. Admiterea în secundariat clinic se efectuează în bază de concurs şi are drept scop 

realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini pentru 

specializarea solicitată. 

7. Concursul de admitere în secundariatul clinic se organizează în cadrul USMF 

„Nicolae Testemiţanu” (în continuare Universitate)  pe profiluri şi specializări. 

8. Secundariatul clinic ca formă de instruire postuniversitară se desfăşoară prin 

învăţământ de zi în limba de stat, durata studiilor în secundariatul clinic este de 2 ani. 
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Nu se admite instruire în secundariatul clinic cu frecvenţă redusă sau la locul de 

muncă.    

9. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în secundariat 

clinic se bazează pe următoarele principii:  

 publicitate - informarea tuturor candidaţilor privind condiţiile de participare la 

concurs; 

 obiectivitate - crearea condiţiilor egale pentru participanţii la concurs,  asigurarea 

selectării în baza unor criterii clar definite şi a unei metodologii unice de evaluare a 

competenţelor profesionale a participanţilor; neadmiterea discriminării pe motive de 

sex, vîrstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică etc.; 

 alegere după merit - selectarea, în baza rezultatelor obţinute, a celor mai competente 

persoane; 

 transparenţă - prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi 

desfăşurare a concursului tuturor persoanelor interesate. 

 

II. ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

2.1. La concursul de admitere în secundariat clinic se admit cetăţenii Republicii 

Moldova, absolvenţi ai rezidențiatului din Universita şi medici cu stagiu de muncă, 

posesori ai diplomelor de rezidențiat cu nota medie 8,5 şi mai mare. 

2.2. Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi admişi la studii în baza contractelor individuale 

încheiate cu Universitatea. 

2.3 Candidaţii la concurs vor achita o taxă pentru acoperirea serviciilor tipografice şi 

multiplicare, stabilită de Universitate. 

2.4 Cererile pentru participare la concursul de admitere în secundariat clinic se vor 

depune în termenii stabiliţi prin ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova. 

2.5 Pentru participarea la Concursul de admitere în secundariat clinic, candidaţii vor 

completa o fişă-tip de înscriere la concurs, la care se vor anexa în original şi copie: 

 Buletinul de identitate; 

 Fişa de evidenţă a cadrelor confirmată la locul de muncă şi 2 fotografii 

(3 x 4 cm); 

 Diploma de absolvire a instituţiei medicale de învăţămînt superior cu anexa; 

 Diploma de licenţă,  

 Certificatul despre absolvirea internaturii sau specializării primare; 

 Adeverinţe cu privire la perfecţionări; 

 Copia carnetului de muncă confirmat la locul de muncă; 

 Referinţă de la ultimul loc de muncă; 

 Certificatul medical – tip (Nr. 086); 

 Lista publicaţiilor; 

 Curriculum vitae. 
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2.6. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului imediat după 

verificarea lor de către secretariatul tehnic al Comisiei de admitere. 

2.7 În fişa de înscriere la concurs candidaţii vor menţiona specializarea pentru care 

optează. 

2.8. Secretariatul tehnic al Comisiei de admitere ghidează completarea şi analizează 

minuţios fişa de înscriere la concurs al fiecărui candidat, verifică autenticitatea 

actelor depuse. 
 

III. COMISIA DE ADMITERE 

3.1. Pentru organizarea, desfăşurarea şi supravegherea concursului prin ordinul 

rectorului Universității se instituie Comisia de admitere în secundariat clinic, în 

următoarea componenţă: 

 preşedinte – rectorul Universității, 

 membrii comisiei. 

3.2. În componenţa Comisiei de admitere în secundariat clinic se includ cadre 

didactice din Universitate, specialişti ai Ministerului Sănătăţii, reprezentanţi ai 

instituţiilor medico-sanitare. 

3.3. Preşedintele Comisiei de admitere în secundariat clinic are următoarele 

competenţe: 

 aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei de admitere şi a Comisiei de contestare 

prezentul Regulament şi actele normative ce reglementează organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în secundariat clinic. 

 stabileşte atribuţiile membrilor Comisiei de admitere; 

 este responsabil de organizarea şi desfăşurarea probei de admitere. 

3.4. Comisia de admitere în secundariat clinic are următoarele atribuţii: 

 organizează activitatea de orientare profesională a candidaţilor; 

 oferă consultaţii necesare privind alegerea specializării conform aptitudinilor 

candidaţilor; 

 asigură condiţii pentru activitatea secretariatului tehnic, Comisiei de examinare a 

contestărilor; 

 afişează planul de stat de admitere pe profiluri şi specializări; 

 afişează zilnic informaţii privind numărul cererilor depuse pentru fiecare 

specializare; 

 supraveghează activitatea secretariatului tehnic; 

 analizează, generalizează şi elaborează dările de seamă privind rezultatele 

admiterii; 

 sistematizează propunerile pentru perfecţionarea procesului de admitere. 
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3.5. Comisia de admitere în secundariat clinic este secundată în activitatea sa de către 

secretariatul tehnic format din personalul didactic (asistenţi, conferenţiari), studios 

(rezidenţi, secundari clinici) sau auxiliar, desemnaţi prin ordinul rectorului. 

3.6 Pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de concurs, se constituie prin ordinul 

rectorului Comisia de examinare pe specializări. Membrii Comisiei de admitere nu 

pot fi incluşi în componenţa Comisiilor de examinare. 

3.7 Candidații de concurs vor achita o taxă, stabilită de Universitate pentru acoperirea 

serviciilor tipografice și de multiplicare. 

3.8 Primirea actelor la specialitățile din secundariat clinic va avea loc conform 

codurilor din nomenclatorul ,,Specializările pentru pregătirea cadrelor în instituțiile 

de învățămînt universitar și postuniversitar la profilurile medical și farmaceutic''  

aprobat de Guvernul Republicii Moldova. 

3.9 Mandatul Comisiei de admitere în secundariat clinic se extinde pe durata unui an 

calendaristic. 

3.10 Remunerarea membrilor Comisiei de admitere în secundariat clinic a comisiilor 

de examinare şi a comisiei tehnice se efectuează în conformitate cu actele normative 

în vigoare. 
 

IV. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTĂRILOR 

4.1. Pentru a decide asupra temeiniciei contestărilor depuse de către candidaţi, prin 

ordinul Rectorului Universității se constituie Comisia de examinare a contestărilor. 

4.2. Comisia de examinare a contestărilor se constituie din preşedinte şi 2-3 membri 

pe domenii de formare profesională, inclusiv specialişti la disciplinile prevăzute 

pentru proba de concurs. Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a 

contestărilor nu pot fi membrii Comisiei de admitere.  

4.3. Comisia de examinare a contestărilor activează din momentul începerii admiterii 

şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi. 

4.4. Contestaţiile se depun la Comisia de examinare a contestărilor, ca regulă, nu mai 

târziu de 24 ore din momentul afişării rezultatelor de concurs. 

4.5. Comisia de examinare a contestărilor analizează cererea de contestare a 

candidatului şi prezintă concluziile sale preşedintelui Comisiei de admitere în 

secundariat clinic. Deciziile Comisiei de contestare sunt definitive şi se comunică 

candidatului în termen de 48 ore de la momentul înregistrării cererii de contestare. 

4.6. Remunerarea membrilor Comisiei de examinare a contestărilor se efectuează în 

condiţiile legii, în conformitate cu actele normative în vigoare. 
 

V. CONCURSUL DE ADMITERE ȘI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR 

5.1. Concursul de admitere în secundariat clinic se va efectua în baza mediei de 

concurs, prin sumarea notei din diploma de rezidențiat şi notei obţinute la proba de 

concurs.  
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5.2. Pentru deţinătorii certificatului de internatură în calculul mediei de concurs se va 

lua în consideraţie nota din diploma de studii universitare. 

5.3. Proba de concurs va consta din examen scris la profilul sau specializarea 

solicitată prin testare cu grilă. 

5.4. Înmatricularea în secundariat clinic se face strict în ordinea descrescătoare a 

mediei de concurs a candidaţilor. 

5.5. Dacă mai mulţi competitori înregistrează aceleaşi medii de concurs, 

înmatricularea se va face acordîndu-se prioritate:  

a) posesorilor lucrărilor ştiinţifice publicate; 

b) candidaţilor recomandaţi la studii de specialiştii principali ai Ministerului Sănătății 

al Republicii Moldova şi şefilor de catedră ai Universității. 

5.6. Rezultatele concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere în 

secundariat clinic. În listele nominale candidaţii sunt trecuţi în ordine descrescătoare 

a mediei de concurs. 

5.7. Ordinul rectorului cu privire la înmatriculare în secundariatul clinic, coordonat 

cu Ministerul Sănătăţii, constituie temeiul pentru eliberarea de la locul precedent de 

muncă. 

5.8. Candidaţii declaraţi admişi care nu se prezintă în Universitate timp de cel mult 

10 zile de la începutul anului de studiu şi care nu prezintă acte de justificare în acest 

termen sunt exmatriculaţi. La locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii 

candidaţi din lista de admitere, care au promovat probele de concurs. 
 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

6.1 Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se monitorizează de către 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. 

6.2. Rezultatele admiterii şi înmatriculării în secundariat clinic se prezintă la 

Ministerul Sănătăţii. 

6.3. Până la începerea studiilor, secundari clinici iau cunoştinţă de prezentul    

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

Ministerul Sănătăţii și contractului de studii cu Universitatea. În caz de refuz de a 

semna contractele menţionate, secundari clinic se exmatriculează din Secundariat. 

6.4.  Comiterea fraudelor de natură să favorizeze înmatricularea unor candidaţi sau 

constatare altor contravenţii dovedite vor fi sancţionate conform legislaţiei în vigoare. 

  


