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Comisia de Asigurare a Calității și Evaluare Curriculară în Medicină constituită prin 

Decizia Consiliului facultății Medicină (proces verbal nr.4 din 16.06.2017) care activează în baza 

Regulamentului de organizare și activitate a Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară 

la nivel de facultate în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din 

Republica Moldova”, aprobat la Ședința Senatului USMF „Nicolae Testemițanu” nr. 7/12 din 

18.10.2017. Conform punctului 13 din prezentul regulament a avut ca activitate evaluarea și 

aprobarea Curriculum-urile pentru disciplinele predate studenților în cadrul programelor de studii 

Facultatea Medicină. 

Astfel, componența Comisiei de Asigurare a Calității și Evaluare Curriculară în Medicină  

pentru a.u. 2020-2021 a fost următoarea: 

1. Suman Serghei, președinte, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

Catedra de anatomie și anatomie clinică 

2. Tcaciuc Eugen, vicepreședinte, șef Disciplină, Disciplina de gastroenterologie, 

Departamentul Medicină internă, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar 

3. Pogonea Ina, secretar, prodecan Facultate de Medicină nr. 1, doctor în științe medicale, 

conferențiar universitar, Catedra de farmacologie și farmacologie clinică 

4. Vişnevschi Anatolie, șef catedră, Catedra de medicina de laborator, doctor habilitat în științe 

medicale, profesor universitar 

5. Belîi Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de 

anesteziologie şi reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg” 

6. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de 

neurologie nr. 1 

7. Ambros Ala, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de biochimie şi 

biochimie clinică 

8. Bălan Greta, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Medicină 

preventivă, Disciplina de microbiologie și imunologie 

9. Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de biologie 

molecular şi genetică umană 

10. Cojuhari Lilia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de boli 

infecțioase 

11. Foca Ecaterina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de histologie, 

citologie și embriologie 

12. Iacub Vladimir, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie 

generală semiologie nr. 3 

13. Martalog Petru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul 

Pediatrie 

14. Ovidiu Tafuni, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Medicină 

preventivă, Disciplina de igienă 
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15. Russu Eugeniu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul 

Medicină internă, Disciplina de reumatologie şi nefrologie 

16. Scutelnic Raisa, asistent universitar, Catedra de limbi moderne 

17. Ştepa Sergiu, director IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie 

18. Șerbatiuc-Condur Corina, medic-rezident, Catedra de chirurgie nr. 1 “Nicolae Anestiadi” 

19. Ursu Irina, medic-rezident, Catedra de dermatovenerologie 

20. Zețu Diana, studentă anul V ,grupa M1613 

21. Iurcu Lucian, student anul IV, grupa M1706 

22. Danila Dumitru, student anul IV, grupa M1721 

 

Comisia de Asigurare a Calității și Evaluare Curriculară în Medicină formată din 22 

membri (cu reprezentanți din cadrul Facultății de Medicină, studenți și angajatori) s-a întrunit la 

ședințele planificate în baza planului de activitate unde s-au desfășurat activitățile de evaluare a 

calității a curiculelor (disciplinelor obligatorii și la libera alegere) Facultatea MEDICINA.  Ședințele 

au fost prezidate de Suman Serghei, dr. hab.șt.med., conf.univ., președinte al Comisiei de Asigurare 

a Calității și Evaluare Curriculară în Medicină.  

Prima ședință a avut loc la data de 21.09.2020, unde a fost actualizată componența CACEC cu 

suplinirea listei. A avut loc discutarea şi aprobarea Planului de activitate al Comisiei de Asigurare a 

Calității și Evaluare Curriculară pentru anul 2020-2021. S-a discutat şi aprobat curricullum-ului 

pentru Programul de studii  Sanatate publică și Medicina preventivă: Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Biostatistică (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Psihologia sănătății (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Istoria medicinii (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Metodologia cercetării științifice (Ro) Sanatate publică; Discutarea 

şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina leadership în domeniul sănătății publice (Ro) Sanatate 

publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Anatomia omului (Ro) Sanatate 

publică Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Managementulș și economia 

sănătății (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Psihologia 

comunicării eficiente (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru 

disciplina Etica și deontologia medicală (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-

ului pentru disciplina Sociologia sănătății (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-

ului pentru disciplina Planificarea sistemului de sănătate (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi 

aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Comunicare profesională (Ro) Sanatate publică; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Bazele economiei (Ro) Sanatate publică; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Statistica descriptivă și inferențială în 

cercetarea medicală (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Medicina socială (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Microbiologia (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Epidemiologie specială (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului   pentru 
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disciplina Biologie moleculară și genetică umană (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Histologie (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru Stagiu practic/initiere in specialitate Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Igiena radiatiilor si radioprotectia Sanatate publică; Discutarea şi 

aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Igiena radiatiilor Sanatate publică; Discutarea şi 

aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Igiena. Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Epidemiologie (Ro) Sanatate publică;Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Epidemiologie generală (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi 

aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Bazele medicinii clinice (Ro) Sanatate publică; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Bazele sănătății copiilor și adolescențelor 

(Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Promovarea 

sănătății și educația pentru sănătăte (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Istoria sănătății publice (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-

ului pentru disciplina Managementul Proiectelor (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Sănătate persoanelor în etate (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi 

aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Determinanții sănătății (Ro) Sanatate publică; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Sănătatea globală (Ro) Sanatate publică; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Ecologia umană (Ro) Sanatate publică; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Bazele sănătățiii publice (Ro) Sanatate 

publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Bazele sănătățiii  ocupaționale 

(Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Legislația în 

sănătatea publică  (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Bazele sănătățiii  mediului (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru 

disciplina Prevenirea traumatismelor și violenței; (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Bazele nutriției și siguranței alimentelor; (Ro) Sanatate publică 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Sănătatea copiilor și adolescenților; (Ro) 

Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Ergonomia în sănătatea 

ocupațională; (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Bazele activității de laborator; (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru 

disciplina Sănătatea ocupațională; (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Siguranța chimică și toxicologia; (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Nutriția și siguranța alimentelor; (Ro) Sanatate publică; Discutarea 

şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Sănătatea mediului; (Ro) Sanatate publică; Discutarea 

şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Comunicarea și comportamentul în medicină (Ro) 

Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Comunicarea și 

comportamentul în medicină (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru 

disciplina Planificarea sistemului de sănătate (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Morfopatologie (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Metode de analiză și evaluare a riscului (Ro) Sanatate publică; 
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Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Monitoring și evaluare ăn sănătate publică 

(Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului   pentru disciplina Protecția sănătății 

publice  (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Biochimie  

(Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului   pentru disciplina Urgente medicale 

primare  (Ro) Sanatate publică; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Microbiologie clinică (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului   pentru 

disciplina Microbiologie sanitară (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Microbiologie, virusologie și imunologie (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi 

aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Laboratorul microbiologic (Ro) Medicina preventivă; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului   pentru disciplina Doagnosticul epidemiologic (Ro) 

Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Școala 

epidemiologului de spital (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru 

disciplina Supravegerea epidemiologică (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului   pentru disciplina Epidemiologia în situații excepționale (Ro) Medicina preventivă; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Epidemiologia clinică (Ro) Medicina 

preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului   pentru disciplina Epidemiologia și combaterea 

HIV (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Oftalmologie (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Biostatistică (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Reabilitare medicală (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru 

disciplina Farmacologie (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru 

disciplina Dermatovenerologie (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Boli infectioase (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Parazitologie medicala si boli tropicale (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi 

aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Semiologie pediatrica. Puericultura. Pediatria (Ro) 

Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Endocrinologie (Ro) 

Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului   pentru disciplina Medicină internă –

Semiologie (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Boli 

chirurgicale (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Chirurgie generală semiologie (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Suplimentele alimentare în practica nutrițională (Ro) Medicina preventivă; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Legislația în serviciul de sănătate publică 

(Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Igiena 

Instituțiilor Medco-Sanitare Publice și profilaxia maladiilor nozocomiale (Ro) Medicina preventivă; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Nutrăția și sănătatea (Ro) Medicina 

preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Sănătatea globală a populației 

(Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Igiena mediului 

(Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Igiena 

alimentației și nutriția umană (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 
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pentru disciplina igiena copiilor și adolescenților (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Igiena muncii (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Ecologia umană (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Laboratorul sanitaro-igienic (Ro) Medicina preventivă; Discutarea 

şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Sănătatea ocupațională (Ro) Medicina preventivă; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Supravegherea igienică a mediului și 

sănătății (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Promovarea sănătății și educația pentru sănătate (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului  pentru disciplina Stagiu Practic pentru sănătate (Ro) Medicina preventivă; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Medicina de laborator (Ro) Medicina 

preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Medicina de familie (Ro) 

Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Urgente medicale 

(Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Psihologia 

personalitatii (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Psihologia medicala (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru 

disciplina Curs indtroductiv medical (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-

ului pentru disciplina Sociologie și psihologie medicală (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi 

aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Sociologie medicală (Ro) Medicina preventivă; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Psihologia comunicării (Ro) Medicina 

preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Medicina socială (Ro) 

Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Managementul 

supravegherii de stat în sănătatea publică (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Biostatistica și metodologia cercetării (Ro) Medicina preventivă; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Managementul și marketing în sănătate 

(Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Leadershipul în 

domeniul serviciilor medicale (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Managementul financiar în sistemul de sănătate (Ro) Medicina preventivă; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Economia sănătății (Ro) Medicina 

preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Traumatologia și ortopedia 

(Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina fiziologia 

omului (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Anesteziologie si reanimatologie (Ro) Medicina preventivă; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Boli infectioase(ro) Medicina preventivă 

După ședință, Raportul anual de activitate al Comisiei de Asigurare a Calității și Evaluare 

Curriculară Medicină pentru a.u. 2020-2021 a fost plasat pe pagina web a Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,  Facultatea Medicină.  

A doua ședință a Comisiei de Asigurare a Calității și Evaluare Curriculară a avut loc pe 

19.11.2020.  La Ordinea de zi au fost discutate şi aprobate curricullum-ului pentru disciplina 
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Oncologie-Radioterapie (Ro) Tehnologia radiologica; și pentru disciplina Oncologie (Ro, Eng, Fr, 

Rus), Medicina.  

A treia ședința a avut loc pe 21.01.2021, unde a fost ca obiectiv discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplinele: Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Biostatistică (ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Psihologia sănătății (Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Istoria medicinii (Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Metodologia cercetării științifice (Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Leadership în domeniul sănătății publice (Ro) Sanatate publică. Discutarea şi 

aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Managementulș și economia sănătății (Ro) Sanatate 

publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Psihologia comunicării eficiente 

(Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Etica și deontologia 

medicală (Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Sociologia 

sănătății (Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Planificarea sistemului de sănătate (Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Comunicare profesională (Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Bazele economiei (Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplina Statistica descriptivă și inferențială în cercetarea medicală (Ro) 

Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Medicina socială (Ro) 

Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Microbiologia (Ro) 

Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Epidemiologie specială 

(Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Biologie moleculară 

și genetică umană (Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Histologie (Ro) Sanatate publică, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Oftalmologie (Ro) Medicina preventivă, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Biostatistică (Ro) Medicina preventivă, Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina 

Radiologie si imagistica (Ro) Medicina preventivă. 

Următoarea ședință a avut loc la 19.02.2021, unde a avut loc discutarea şi aprobarea 

curricullum-ului pentru disciplinele: Pneumoftiziologie (Ro) Medicina preventivă; pentru disciplina 

Hematologie (Ro) Medicina preventivă; pentru disciplina Boli ocupationale (Ro) Medicina 

preventivă; pentru disciplina Semiologie pediatrica. Puericultura. Pediatrie (Ro) Medicina 

preventivă; disciplina Antropologia si filosofia medicinei (Ro) Medicina preventivă; pentru disciplina 

Boli interne  (Ro) Medicina preventivă 

Membrii Comisiei s-au întrunit pe 18.03.2021 (Proces verbal nr. 5) pentru a discuta şi aproba 

curricullum-ului pentru Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Legislația în 

Radioprotecție (Ro) Tehnologie Radiologică.  O nouă ședința a CACEC în Medicină a avut loc pe 

16.04. 2021, unde s-a discutat şi aprobat:  Planul de învățământ programul Medicină a.u. 2021-2022; 

Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Managementul situațiilor excepționale, 

Programul de studii Medicina; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului pentru disciplina Igiena 
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radiațiilor și radioprotecția , Programul de studii Medicina; Discutarea şi aprobarea curricullum-ului 

pentru disciplina Stagiul practic/inițiere în specialitate, Programul de studii Medicina.  

S-a efectat repartizarea membrilor CACEC după ani în vederea analizei situației la zi a paginilor WEB 

catedrelor (plasarea curriculelor, materialelor didactice etc.). 

Pe perioada anului universitar 2020-2021 au fost aprobate de catre CACEC curriculum pentru 

Programele de studii:  

 Medicina Preveniva- 74  

 Sanatate Publica- 63  

 Tehnolohie radiologica -1  

 Medicina - 1 

În cadrul ultimei ședințe planificate, desfășurată la data de 02.07.2021, s-a discutat prezentul 

Raport anual de activitate al Comisiei de Asigurare a Calității și Evaluare curriculară în Medicină  

pentru a.u. 2020-2021, care a fost aprobat prin vot unanim. 
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dr. hab. șt. med., conf. univ.       Suman Serghei 
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