NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la verificarea corectitudinii organizării și
desfășurării procesului de studii al studenților străini
la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
În temeiul art. 140, alin. (1), art. 150 și 151 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, în
contextul informației prezentate în mass-media cu privire la diplomele de licență în medicină și
farmacie eliberate cetățenilor străini, a fost emis un Ordin comun al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1781/1416 din
04.12.2018.
Conform acestui Ordin, o comisie inter-ministerială a verificat corectitudinea organizării și
desfășurării procesului de studii al studenților străini la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu” (USMF), în perioada 05-15 decembrie 2018.
În context, au fost examinate următoarele aspecte educaționale:
1. procesul de admitere la studii a studenților străini;
2. verificarea dosarelor personale ale studenților străini;
3. procesul de studii superioare integrate în domeniul medical și farmaceutic, realizat de
către studenții străini;
4. procesul de organizare a examenelor de absolvire pentru studenții străini;
5. procesul de eliberare a actelor de studii studenților străini;
6. verificarea documentației aferente autorizărilor de funcționare provizorie și acreditare
a programelor de studii în domeniul medical și farmaceutic.
Urmare a verificărilor efectuate, comisia inter-ministerială a constatat următoarele:
1. Admiterea studenților străini se face în baza Regulamentului de admitere la studii a
cetățenilor străini 2018-2019, aprobat la Senatul universitar. Conform acestuia, la decizia Comisiei
de admitere, evaluarea și intervievarea candidaților la studii poate fi efectuată prin contact direct în
Republica Moldova, în țara de origine a candidaților, sau on-line, cu suportul reprezentanților
autorizați de către Universitate. Candidații la studii care au în documente obiectele de profil (biologia,
chimia, fizica) trec doar un interviu, cei care nu le au – susțin examene, care, de regulă, se susțin în
țara de origine, unde merg profesorii de la USMF, împreună cu profesorii țării respective și
reprezentanții ambasadei Republicii Moldova din statul în cauză. De obicei, nu toți candidații la studii
susțin probele examenului de admitere și rămân în țările lor, dar și acei care sunt înmatriculați nu se
încadrează așa ușor în program.

Admiterea cetățenilor străini la studii preuniversitare (cursuri de limba română/engleză,
biologie, chimie, fizică) se realizează în baza concursului mediei actelor de studii ale candidaților,
conform locurilor disponibile. Candidații declarați admiși, în baza Metodologiei instituționale, sunt
înmatriculați la anul întâi de studii, în temeiul deciziei Comisiei de admitere, validată prin ordinul
Rectorului Universității, după achitarea integrală a taxei de studii. În contextul celor expuse mai sus,
menționăm că se interzice transferul candidaților înmatriculați de la o facultate la alta.
2. Dosarele studenților străini sunt păstrate și procesate conform actelor normative în
vigoare. Dosarele studenților străini, inclusiv celor din Statul Israel, conțin toate actele necesare în
strictă conformitate cu art. 25 și 28 din Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituțiile de
învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504
din 04 iulie 2017. În special, comisia a atras atenția la actele de studii ale străinilor, care au constituit
baza admiterii la Universitate. Astfel, dosarele examinate conțin diplomele în original ale studenților
cu toate legalizările necesare prevăzute în Regulament, fapt ce ar asigura autenticitatea documentelor
respective.
Menționăm că, la admitere, toți studenții străini semnează o Declarație pe proprie
răspundere privind veridicitatea și legalitatea actelor prezentate.
Pe parcursul controlului efectuat au fost analizate aleatoriu dosarele personale ale studenților
străini de la toate facultățile, de la toți 5 - 6 ani de studiu – peste 300 de dosare.
3. Procesul de studii superioare integrate în domeniul medical și farmaceutic, realizat de
către studenții străini. Potrivit informației prezentate de administrația USMF, odată admiși la studii,
studenții străini primesc permis de ședere cu scopul de a învăța, iar responsabil de acest lucru este
Biroul de Migrație și Azil (BMA) și reprezintă o condiție importantă care se cere respectată, pe lângă
criteriile de la admitere. Atât USMF, cât și BMA sunt responsabile de condițiile aflării studentului
străin în Moldova.
În context, studenții străini studiază la programele de studii Medicină, Stomatologie și
Farmacie. Programul de studii 0912.1 Medicină este desfășurat în cadrul a două Facultăți: Medicină
nr. 1 și Medicină nr. 2, divizate administrativ după limba de instruire: română, franceză și rusă la
Medicină nr. 1 și engleză – la Medicină nr. 2.
Actualmente, în Universitate își fac studiile 2460 cetățeni străini din 38 de state ale lumii:
2400 studenți; 39 de audienți la centrul de instruire preuniversitară; 20 – studii prin rezidențiat și un
doctorand. Majoritatea acestor studenți sunt cetățeni ai Statului Israel – 1941 (79%), 261 studenți
sunt din India, 59 – din SUA, 24 – din România, 21 – din Turcia, 19 – din Suedia, 18 – din Finlanda
etc. (Anexe).

La programul de studii Medicină studiază 2055 de studenți străini, dintre care: 1785 în limba
engleză; 257 – în limba română și 13 în limba rusă. La programul de studii Stomatologie - 326 de
studenți străini, dintre care 269 - în limba engleză. 44 – în limba română și 12 – în limba rusă. La
programul de studii Farmacie studiază 19 studenți străini, dintre aceștia, 14 - în limba engleză și 5 în
limba română (Anexe).
Majoritatea studenților din Statul Israel solicită studii la programe cu predare în limbă engleză.
În acest context, Comisia a constatat că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie «N.
Testemițanu» asigură procesul respectiv prin Programe de studii elaborate în limba engleză. Toate
aceste programe se află pe site-ul Universității, asigurând buna informare a studenților și transparența
procesului de formare profesională. Totodată este de menționat că Planul de studii pentru grupele cu
studiere în limbă engleză conțin obligatoriu cursul de limba română, care se studiază 3 ore pe
săptămână, anul I și II. Acest fapt vine în suportul organizării practicii de producție pentru studenții
respectiv în clinicile din R. Moldova. Menționăm că în ultimii ani, Universitatea încheie contracte de
colaborare cu clinici și instituții similare din Israel, asigurând practica în țara de origine.
Procesul de studii pentru toți studenții, inclusiv cei străini, se realizează în conformitate cu
prevederile Planului de învățământ, elaborat conform Planului-cadru, aprobat de MECC, și Curricula
unităților de curs/ modulelor. Astfel, au fost prezentate și examinate curricula pentru toate disciplinele
din Planurile de învățământ pentru fiecare program de studii, în 3 limbi: română, rusă și engleză.
Curricula pe discipline sunt elaborate în cadrul catedrelor responsabile de disciplinele respective. Curricula
disciplinelor sunt actualizate odată la 2 ani; discutate și aprobate la ședințele Catedrelor/
Departamentelor, de către Comisia de Asigurare a Calității și Evaluare Curriculară în cadrul
Facultăților (CACEC) și de Consiliile Facultății. Curricula sunt afișate pe pagina Web a fiecărei
catedre.
Un aspect important în procesul de formare a medicilor și farmaciștilor reprezintă practica
medicală de specialitate, o activitate didactică obligatorie în curricula universitară pentru toți
studenții, inclusiv studenții străini. Astfel, pentru stagiile de practică a viitorilor medici, stomatologi
și farmaciști, Universitatea asigură formarea acestora în 92 de clinici universitare, amplasate în 49
de instituții medico-sanitare, medico-sociale și 10 clinici stomatologice, la nivel republican,
municipal și raional. Lista acestor instituții a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 42 din
12.01.2006, modificată la 15 mai 2018 prin Hotărârea Guvernului nr. 434 (Anexă). Astfel, suprafaţa
totală contractată de USMF „ Nicolae Testemiţanu” cu instituțiile medico-sanitare este de 19260,47
m², cu un număr total de 6719 paturi.
În tabelul de mai jos este prezentată informația statistică privind categoriile de beneficiari
prezenţi la catedre/clinici în perioada 2017-2018.

Nr.
crt.

Categorii

Anii
2017

2018

1

Studenţi

32765

34233

2

Medici-rezidenţi

1321

1376

3

Studenți-doctoranzi

121

143

5

Medici cursanţi

5118

5294

6

Angajaţi ai catedrelor
TOTAL

552
40423

558
41490

Un loc aparte în oferirea serviciilor de instruire medicală prin simulare aparține Centrului
Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM). Or, practica internaţională demonstrează
că procesul de instruire în domeniul medicinii devine indispensabilă de metodele de instruire virtuale
şi prin simulare - componente esenţiale pentru dezvoltarea personalităţii si gândirii profesionale
pentru toate domeniile medicale. Aceste posibilităţi contribuie la dezvoltarea competenţelor
profesionale, evoluţia cunoştinţelor tehnice şi practice, fiind şi cea mai eficientă şi inofensivă cale în
dezvoltarea abilităţilor practice.
În acest context și în deplină corespundere cu Programul de dezvoltare a învăţământului
medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr.1006 din 27.10.2010, și Strategia de dezvoltare a resurselor umane din
sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.
452 din 15.04.2016, cu suportul financiar al Delegaţiei Uniunii Europene în RM, întru edificarea
şi afirmarea unui spaţiu european al cunoaşterii şi asigurării calităţii educaţiei şi practicii medicale
moderne, a fost creat și urmează a fi dezvoltat Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
(CUSIM) al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.
Scopul activității Centrului este dezvoltarea unor facilități educaționale cost eficiente, în
conformitate cu standardele contemporane, pentru instruirea abilităților tehnice și non-tehnice la
profesioniștii medicali (medici, moașe, asistente medicale, etc.) și paramedicali ( salvatori, pompieri,
paznici, polițiști, însoțitori de bord, etc.) în situații de urgență la etapa de spital și pre-spital.
De la începutul activității CUSIM (august 2013 – noiembrie 2018), în cadrul Centrului au
trecut instruirea peste 35000 de beneficiari (persoane/înregistrări).
În perioada anilor 2013-2015 s-a desfășurat proiectul Reţeaua Est Europeană de Excelenţă în
Cercetare şi Dezvoltare în Domeniul Maladiilor Cronice – CHRONEX-RD, finanțat de Programul UE

pentru Cooperare Transfrontalieră România - Ucraina - RM. De program au beneficiat 360 de medici
din România, Moldova și Ucraina (câte 120 pe țară).
Din 2014 până în 2017, în CUSIM s-a desfășurat proiectul REACH for Moldova (Cercetare,
Educație și Dezvoltare de Capacități în Sistemul Sănătății din Moldova), patru ediții, dezvoltat în
parteneriat cu Universitatea Lübeck, Germania, finanțat de către Serviciul German pentru Mobilități
Academice DAAD. Proiectul a prevăzut activități de mobilitate reciprocă a personalului academic și
studenți, seminare și evenimente științifice în domeniul Medicinii Respiratorii și Terapiei Intensive.
De menționat că CUSIM oferă servicii educaționale tuturor studenților de la Universitate,
inclusiv, studenților străini, care au posibilitatea să-și formeze abilități practice în cadrul Centrului, IP
USMF „Nicolae Testemiţanu”, care a devenit una dintre primele instituţii de învăţământ medical
superior din regiunea Europei de Est ce implementează metoda simulării în instruirea medicală,
componentă indispensabilă şi obligatorie a curriculum-ului universitar.
Evident, USMF organizează procesul de studii sub aspectul teoretic și practic, dar și evaluează
toate cursurile, orele practice, activitățile practice în clinicile universitare la care studenții participă,
notând traseul academic al fiecărui student într-un sistem informațional.
Evaluările finale semestriale pot fi susținute oral, în scris, asistate de calculator prin teste
sau combinat. În cazul învățământului modular (anii IV-VI), evaluarea finală va fi realizată la finele
modulului și conține ca și componentă obligatorie - testarea prin programul Test-editor. Borderourile
includ obligatoriu nota medie anuală (a evaluării curente a studentului, după caz – nota de la proba
deprinderilor practice), notele tuturor etapelor de examinare finală, toate exprimate în numere conform
scalei de notare și nota finală exprimată în număr cu două zecimale și cu calificativele recomandate în
Sistemul european de credite transferabile.
Studentul are dreptul la 2 susțineri repetate ale examenelor nepromovate (restante) și la
susțineri suplimentare la decizia Juriului. Restanțele sunt susținute în sesiunile repetate, organizate
conform prevederilor calendarului academic. În cazul neacumulării a minim 40 de credite în anul
curent de studii, sau nesusținerii examenelor studentul este propus spre exmatriculare. Toate
absențele studentului sunt transmise spre evidența Biroului de Migrație și Azil, iar dacă acesta
are mai mult de 200 de ore absentate pe semestru acesta este exmatriculat. La fel, se exmatriculează
studenții în cazurile încălcării grave ale Cartei universitare și Codului Moral al Universității, din
proprie inițiativă, pe motive de sănătate, pentru promovarea unui examen în mod fraudulos (cu dovezi
incontestabile).
Astfel în perioada 2015-2018 total pe Universitate au fost exmatriculați 518 studenți străini:
pentru nereușită – 368 de studenți; din propria inițiativă - 98; 10 studenți – au avut încălcări

disciplinare; 27 - pentru numărul mare de absențe; 4 – din alte motive și 15 – nu s-au întors din
concediul academic.
Exmatriculările pe anii și programe de studii sunt redate în Tabelul 1.
Motivul exmatriculării
Pentru nereușita
Din propria inițiativă
Încălcări disciplinare
Absente
Alte motive
Neîntoarcerea din concediu academic
Total
Pentru nereușita
Din propria inițiativă
Încălcări disciplinare
Absente
Alte motive
Neîntoarcerea din concediu academic
Total
Pentru nereușita
Din propria inițiativă
Încălcări disciplinare
Absente
Alte motive
Neîntoarcerea din concediu academic
Total
Pentru nereușita
Din propria inițiativă
Încălcări disciplinare
Absente
Alte motive
Neîntoarcerea din concediu academic
Total

Med.nr.1
2015
19
2

21
2016
36
4

40
2017
24
2
2

1
29
2018
18
3
1

Med. nr.2

Stomat.

Farm.

Total

33
4
3

18
3
1

1
1

1
41

22

2

71
10
4
0
0
1
86

96
7

22
6

1
5

1

2

3
107

30

8
24
1
21

14
22
1

1
55

3
40

63
7

12
3
1

1

2
4
3

23

79

16

1
7
3
1
0
1

155
22
0
3
0
4
184

5

49
49
4
22
0
5
129

1

93
13
2
2
4
5

1

119

Studenții străini exmatriculați pot fi, la cerere, reînmatriculați la studii în bază de taxă, pentru
care se evaluează parcursul individual al studentului nominalizat; situația academică la momentul
exmatriculării; numărul de credite acumulate pe anii de studii, compatibilitatea programelor analitice
și planurilor de studii anterioare cu cele existente; caracteristica de la catedre: comportamentul
studentului, frecventarea orelor de curs și lecțiilor practice, stagiunilor clinice, admis sau respins
pentru susținerea examenelor sau colocviilor etc. Pe parcursul anilor 2015-2018 au fost restabiliți la
studii 45 de studenți străini exmatriculați și 15 - au revenit din concediul academic.

De menționat că sunt restabiliți la studii doar foștii studenți ai Universității de Stat de
Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. Conform regulamentelor instituționale, nu se acceptă
transferul studenților de la alte instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare, indiferent
de programul studiat și reușite academică.
Conducerea USMF a menționat faptul că studenții exmatriculați pot nimeri în multe
universități de profil din lume, dacă sunt acceptați de acestea (inclusiv, în Armenia!). Reprezentanții
USMF subliniază faptul că un student exmatriculat trebuie să părăsească țara în decurs de 10 zile,
lucru care este urmărit de Biroul de Migrație și Azil.
4. Procesul de organizare a examenelor de absolvire pentru studenții străini se
organizează după aceleași prevederi normative aplicate pentru studenții din Republica Moldova Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă,
aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1047 din 29 octombrie 2015. Programele de studii
superioare în domeniul medical și farmaceutic se finalizează cu eliberarea diplomei de licență în
medicină sau în farmacie, care conferă dreptul de participare la concursul de admitere la studii de
rezidențiat, de înscriere la programele de studii superioare de doctorat și permite angajarea pe piața
muncii conform cadrului ocupațional.
Astfel, examenul de licenţă include 3 etape: o probă de examinare cu caracter integrator
susținută la calculator, o probă orală de sinteză la câteva unități de curs fundamentale și de specialitate;
precum și susţinerea proiectului (tezei) de licenţă.
După ce își absolvesc studiile aici, studenții străini mai susțin o testare de abilitate profesională
în țara lor de origine.
5. Procesul de eliberare a ACTELOR DE STUDII studenților străini. La finalizarea
programelor de studii superioare integrate se eliberează o diplomă echivalentă cu diploma de studii
superioare de master. Toate diplomele să tipăresc în mod centralizat la Centrul Tehnologii
Informaționale și Comunicaționale pe blanchete de strictă evidență, modelul cărora a fost aprobat de
către MECC și publicat în Monitorul Oficial.
Datele pentru tipar se prezintă la CTICE în format electronic. Corectitudinea acestor date se
confirmă prin semnarea și aplicarea ștampilei umede pe fiecare pagină a listelor tipărite în 2 exemplare
cu tabele ce conțin datele exhaustive referitor la fiecare absolvent. Listele respective să păstrează atât
în USMF, cât și în CTICE pentru prevenirea falsificării datelor în diplome.
Datele despre absolvenții străini și a celor cu cetățenie a RM sunt prelucrate și păstrate
pe liste comune.

Pentru evidența actelor de studii eliberate, în cadrul USMF există REGISTRUL de eliberare
a actelor de studii. Conținutul fiecărui act de studiu se reflectă ca înscriere în acest registru, obținerea
diplomei se confirmă prin semnătura absolventului și data eliberării.
După finalizarea ciclului complet a eliberării actelor de studii pentru anul de studii curent se
începe procedura de transmitere în Arhiva universitară a registrelor de eliberare a diplomelor și
dosarelor personale a absolvenților. Pentru realizarea acestui proces, prin Ordinul Rectorului se
creează Comisia permanentă pentru expertiza documentelor. Faptul de transmitere se confirmă prin
semnăturile membrilor comisiei.
Pe parcursul controlului efectuat au fost analizate aleatoriu registrele de eliberare a diplomelor
pentru anii 2008 – 2017. De asemenea, au fost analizată aleatoriu componența dosarelor personale a
studenți străini.
6. Verificarea documentației aferente autorizărilor de funcționare provizorie și acreditare
a programelor de studii în domeniul medical și farmaceutic
Programul de studii fiind identic pentru studenții străini cu cel al studenților din RM, este
evaluat extern conform aceleiași metodologii de autorizare – acreditare a Agenției Naționale de
Asigurare a Calității în Educație și Cercetare - o instituție de stat care controlează calitatea
programelor de studii.
USMF „Nicolae Testemițanu” a fost acreditată conform Hotărârii Guvernului nr.574/2001
pentru aprobarea hotărârii Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de
Învățământ „Despre acreditarea Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
din Republica Moldova”.
USMF „Nicolae Testemițanu” dispune de certificate de acreditare după cum urmează:
1. Certificat de acreditare a USMF „Nicolae Testemițanu” din 12 iulie 2001;
2. Certificat de acreditare a USMF „Nicolae Testemițanu” din 19 iulie 2007;
3. Certificat de acreditare științifică a USMF „Nicolae Testemițanu” din 24 noiembrie 2016;
4. Certificat de calitate a USMF ”Nicolae Testemițanu” ISO 9001:2015, 2016-2019.
Informația despre certificatele de acreditare este reflectată pe pagina web oficială a instituției
www.usmf.md, la rubrica documente, unde pot fi vizualizate fiecare din actele enumerate. Potrivit
deciziilor Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și
Cercetare nr.: 10, 11 și 12 din 25 iulie 2018, s-a decis a propune acreditarea pentru o perioadă de 5
ani a programelor de studii superioare integrare la Stomatologie, Medicină și Farmacie, forma de
învățământ cu frecvență (Anexe).
În aceiași linie de idei, menționăm că, la sfârșitul anului 2013, USMF Nicolae Testemițanu” a
aplicat pentru evaluare externă la Bordul Dentar al statului California, SUA, cu o cerere de

acreditare din partea facultății de Stomatologie, în scopul de a atrage la studii cetățenii americani.
Procesul de aplicare a prevăzut completarea și expedierea unui formular specific, care conținea 12
Standarde. În consecință, procesul de acreditare a durat timp de doi ani.
Vizita reprezentanților Board-ului a avut loc în septembrie 2016, perioadă în care au fost
verificate toate aspectele ce țin de Standardele vizate și de corespunderea Facultății și Planului de
Studii cu cerințele respective. Urmare acestei vizite, în cadrul ședinței Board-lui Dentar din California
(1-2 decembrie 2016) a fost luată decizia de acordare a Acreditării provizorii, iar în luna mai 2018 a
fost primită scrisoarea cu decizia de acordare a Acreditării Permanente până în anul 2023.
În luna august 2018 de către Bordul Dentar a fost aprobată permisiunea de a desfășura
Programul de Studiu de 2 ani (pentru obținerea echivalării diplomelor de stomatolog a absolvenților
din alte țări), echivalent programului de secundariat clinic.

CONCLUZII:
Urmare a verificării efectuate, comisia inter-ministerială a ajuns la următoarele
concluzii:

1.

Procesul de recrutare, înmatriculare, documentare, de formare profesională și de

finalizare a studiilor superioare integrate în medicină și farmacie la Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” este organizat și se desfășoară în conformitate cu actele
normative în vigoare, precum și în baza regulamentelor interne aprobate de către Senatul
universității;

2.

În perioada 1994-2018 au absolvit Universitatea 3003 cetățeni străini din peste 30

de state. Numărul mare de studenți străini în cadrul Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie «N.
Testemițanu» se datorează prestigiului pe care îl are universitatea în legătură cu calitatea studiilor
oferite, dar și cu campaniile de promovare a vizibilității instituției în diferite țări, inclusiv,
implementarea Strategiei instituționale de internaționalizare a învățământului superior, unul dintre
elementele căruia este atragerea studenților străini;

3.

Bazele de practică și Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

asigură eficientizarea procesului de pregătire universitară prin formarea abilităţilor profesionale,
însuşirea manoperelor clinice a studenţilor, inclusiv, celor străini, repartizați la stagiile de formare

profesionald medicalS

in clinici cu o bazd tehnico-material5

modernd, dotatd cu aparataj gi

echipamente de ultimd genera{ie;

4-

Procedurile existente de perfectare qi eliberare a actelor de studii in cadrul
USMF "Nicolae Testemifanu', nu permit vulnerabilitn{i in procedurile respective, ceea ce
exclude posibilitatea de modificare, completare a listelor absolvenfilor

impmibili falsificarea actelor

5-

striini,

astfel, fEcind

de studii;

Procesul de instruire in cadrul USMF ,,Nicolae Testemilanu" este unul transparent gi

in modulul didactio integrat in serviciile electronice, in conformitate cu prevederile
Regulamentului privind utilizarea serviciilor electronice in cadrul USMF
,,Nicolae Testemi{anu,,,
se r€gIse$te

aprobat la Senat nr.2/3 din 25.03.2015.

CONCLUZIA GENERALA.

in

contextul informati ei prezentate

medicind gi

in

mass-media cu privire

farmacie

la diplomele de licen!6 in

de cdtre Universitatea de Stat

de

Medicind gi Farmacie "Nicolae Testemifanu,,,

in domeniile

recrutare, inmatriculare, documentare, formare profesional d,, frnalizare a studiilor
superioare integrate in medicind gi farmacie qi eliberare diplomelor la Universitatea
de Stat de

Medicind gi Farmacie'Nicolae Testemifanu,'.

Igor $AROV,

^

Secretar general de stat, Ministerul Educaliei, Culturii qi

Cercetdrii

- pre$edinte

al Comisiei de verificare

Doina Usaci, consultant principal, Direclia politici in domeniul invatam6ntului
superior, Ministerul Educaliei, Culturii gi Cercetdrii

@ae7'

