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Președinte 

1. Bețiu Mircea, decan 

Vice-președinte  

2. Cemortan Igor, vice-decan 

Secretar 

3. Victoria Vîntu, lector universitar 

 

Membri        

4. Babuci Angela, vice-decan 

5. Cojocaru Stela, vice-decan 

6. Revenco Nineli, Departamentul Pediatrie, șef departament, profesor universitar, 

doctor habilitat în științe medicale 

7. Romanciuc Lilia, Departamentul Pediatrie, șef studii, conferențiar universitar, 

doctor în științe medicale 

8. Ciuntu Angela, Departamentul Pediatrie, conferențiar universitar, doctor în științe 

medicale 

9. Topor Boris, Catedra de anatomie topografică şi chirurgie operatorie șef catedră, 

profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

10. Suman Serghei, Catedra de  anatomie topografică şi chirurgie operatorie, șef 

studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

11. Capcelea Svetlana, Catedra de biologie moleculară și genetică umană, șef studii, 

conferențiar universitar, doctor în științe medicale, 

12. Guțu Evghenii, Catedra de chirurgie generală-semiologie, șef catedră, profesor 

universitar, doctor habilitat în științe medicale 

13. Iacub Vladimir, Catedra de chirurgie generală-semiologie, șef studii, conferențiar 

universitar, doctor în științe medicale 

14. Gogu Vladislav, Catedra de dermatovenerologie, șef studii, conferențiar universitar, 

doctor în științe medicale 

15. Ojovan Vitalie, Catedra de filosofie şi bioetică, șef catedră, conferențiar universitar, 

doctor habilitat în filozofie  

16. Vovc Victor, Catedra de fiziologie a omului şi biofizică, șef catedră, profesor 

universitar, doctor habilitat în științe medicale 

17. Lozovanu Svetlana, Catedra de fiziologie a omului şi biofizică, șef studii, 

conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

18. Chiriac Argentina, Catedra de limbă română şi terminologie medicală, șef catedră, 

conferențiar universitar, doctor în științe pedagogice  

19. Eșanu-Dumnazev Daniela, Catedra de  limbi moderne, șef catedră, lector superior 

20. Lisnic Vitalie, Catedra de neurologie, profesor universitar, doctor habilitat în științe 

medicale 

21. Sangheli Marina, Catedra de neurologie, șef studii, conferențiar universitar, doctor în 

științe medicale 

22. Sandul Alexandru, Catedra de otorinolaringologie, profesor universitar, doctor 

habilitat în științe medicale 

23. Cabac Vasile, Catedra de otorinolaringologie, șef studii, conferențiar universitar, 

doctor în științe medicale 



24. Lucian Danilov, Catedra de otorinolaringologie, șef studii, conferențiar universitar, 

doctor habilitat în științe medicale 

25. Bendelic Eugeniu, Catedra de oftalmologie, șef catedră, profesor universitar, doctor 

habilitat în științe medicale 

26. Paduca Ala, Catedra de oftalmologie, șef studii, conferențiar universitar, doctor în 

științe medicale 

27. Tintiuc Dumitru, Catedra de medicină socială și management sanitar ,,Nicolae 

Testemițanu”, șef catedră, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

28. Raevschi Elena, Catedra de  medicină socială și management sanitar ,,Nicolae 

Testemițanu”, șef studii, conferențiar universitar, doctor în științe medicale 

29. Ciobanu Gheorghe, Catedra de  urgențe medicale, șef catedră, profesor universitar, 

doctor habilitat în științe medicale 

30. Scurtov Natalia, Catedra de  urgențe medicale, șef studii, asistent universitar 

31. Pascal Oleg, Catedra de  reabilitare medicală, medicina fizică și terapie manuală, 

șef catedră, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale 

32. Vizdoagă Anatolie, Catedra de  reabilitare medicală, medicina fizică și terapie 

manuală, șef studii, asistent universitar 

33. Goncear Veaceslav, Centrul de pregătire preuniversitară, șef centru, profesor 

universitar, doctor habilitat în științe medicale  

34. Pruteanu Maria, președintele biroului sindical al facultății Medicina nr.2  

35. Hadi Yaniv, student, gr. M1535 

36. Manuel Haig Dikran – student, gr. M1535 

37. Romman Muhamad – student, gr. M1445 

38. Abu Dalu Rami Isa – student, gr. M1245 

39. Abo Romhain Amir, student, gr. M1146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


